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 ها مرآز مطالعات و تحقيقات رسانهسايت 
 



   مقدمه
 

. به تصويب مجلس رسيد  سال پس از انتشار اولين روزنامه ٧٣ور ما نخستين قانون جامع مطبوعات با فاصلة در آش
شمسي ـ تصويب شد، برگرفته از قانون مطبوعات   ١٢٨٦ دي ١٨ قمري ــ ١٣٢٦اين قانون آه در تاريخ پنجم محرم 

نين مطبوعاتي بعدي همواره از اين قانون در تدوين قوا. شمسي ـ فرانسه بود  ١١٦٠ مرداد ٨ ـ ١٨٨١ ژوئية ٢٩
صورت علني   به١٣٣٤  اين ارجاع تا سال . شده است عنوان مستند اول به آن رجوع مي شده و به نوعي به مي استفاده 

  .شده است قانون پنجم محرم استناد مي اي از مواد قانوني به  بوده و اغلب در تدوين قانون جديد و يا اصالح پاره
عجين شده است و ” ارتباطات “ آه با مفهوم  دليل ماهيت و خاستگاه آن ا آه، فعاليت حرفة مطبوعاتي بهج از آن

گيرد نياز به  بنياني در چارچوب مفهوم يادشده قرار مي اي اساسي و  گونه همچنين تدوين قانون مطبوعات آه به
  .نمايد ميمطبوعاتي در ساير آشورها ضروري  آشنايي با چگونگي تدوين قوانين 

توسعه ــ و همچنين آشورهاي با  حال انديشة ترجمة قوانين مطبوعاِت شماري از آشورهاي منطقه ــ آشورهاي در 
روند تدوين و توسعة حقوق مطبوعات در جهان، امكان مقايسة  منظور آشنايي با  قدمِت طوالنِي فعاليت مطبوعاتي به

اي مزبور از ابتداي تأسيس اين مرآز مورد توجه بوده  ني انديشهآشورهاي متفاوت و مبا تطبيقي حقوق مطبوعات 
  . است 

سطح ملي و همچنين تغييرات  هاي اخير اين احساس نياز باتوجه به تغييرات مهم اجتماعي و فرهنگي در  در سال
ها را   تحقيقات رسانهشود، مرآز مطالعات و مي آن ياد  از ” جامعة اطالعاتي“وجود آمده در دنيا آه باعنوان  بنياني به

  . اقدام به ترجمه و چاپ قوانين مذآور نمايد تري  بر آن داشت آه با جديت بيش
گذاران و مجريان قانون به  قانون يابي مدرسان، دانشجويان و اصحاب مطبوعات،  اين مرآز اميدوار است امكان دست

انين يادشده و در نهايت با بسترسازي براي تطبيقي قو قوانين مطبوعات آشورهاي ديگر و ايجاد فرصت مطالعة 
هاي مطبوعاتي ياري  هاي قانوني فعاليت مطبوعات را به بازنگري و تأمل در جنبه هاي  اي همة طرف پيشرفت رسانه

  .رساند
تري  در سال آتي تعداد بيش اميدواريم با دريافت نظرات مؤثر و سازندة تمامي اصحاب فكر و انديشه و ياري مسؤوالن 

  .آنيم مندان تقديم  از قوانين آشورهاي ديگر را ترجمه و به عالقه
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 ایرانقانون مطبوعات 
 

 

 

   با اصالحات نهايی  آن  اجرايي نامه  و آيين  مطبوعات قانون
 ١٣٦٤/ ٢٢/١٢ مصوب

 

 

 

 

 

 

 ١٣٦٤/ ٢٢/١٢  مصوب صالحات نهايی با ا  آن  اجرايي نامه  و آيين  مطبوعات قانون
   محّبي مرتضي:   اهتمام به

  اّول:   چاپ نوبت
  ١٣٨٣: سال چاپ

   و ارشاد اسالمي  فرهنگ  وزارت  و تبليغاتي  امور مطبوعاتي معاونت: ناشر
 
 

 



 ایرانقانون مطبوعات 
 
 
 . نويسند  مي  و آنچه  قلم سوگند به...   و ما يسطرون والقلم»  ن«
 »  آريم قرآن«

   آنرا قانون تفصيل.  باشند  يا حقوق عمومي  اسالم  مباني  به  مخل  آزادند، مگر آنكه  مطالب  در بيان  و مطبوعات نشريات
 . ميكند معين

 »٢٤   اصل  اساسي قانون«
 

    مطبوعات  ـ تعريف  اول فصل
  هاي  در زمينه  رديف  و شماره  و تاريخ  ثابت  با نام منظم بطور   آه  عبارتند از نشرياتي  قانون  در اين  ـ مطبوعات١  ماده

،  ، هنري ، نظامي ، فني ، علمي ، ديني ، فرهنگي ، آشاورزي ، اقتصادي ، سياسي ، اجتماعي ، انتقادي  خبري گوناگون
 . و نظاير اينها منتشر ميشوند ورزشي
 . انتشار مييابد  بطور مرتب  آه دارد اي  نشريه  به  اختصاص  ـ انتشار فِوالعاده١  تبصره
   مطبوعات  قانون  منتشر گردد از شمول  بر مطبوعات  نظارت  از هيأت  اخذ پروانه  بدون  آه اي  ـ نشريه٢  تبــصره
 )١. (  است  عمومـي  قوانين  و تابع  بوده خــارج
 ) ٢. (  است  قانون  مواد اين  مشمول  الكترونيكي  نشريات  ـ آليه٣  تبصره

 
    مطبوعات  ـ رسالت  دوم فصل
 : از  دارد، عبارتست  بر عهده  اسالمي  جمهوري  در نظام  مطبوعات  آه  ـ رسالتي٢  ماده
   در ماده  مورد اشاره  يا چند زمينه در يك  مردم  و دانش  معلومات  سطح  و باالبردن  افكار عمومي  ساختن  ـ روشن الف
١. 
 .  است  شده  بيان  اسالمي  جمهوري  اساسي  در قانون ه آ  ـ پيشبرد اهدافي ب
 يكديگر، مانند   در مقابل  جامعه  اقشار مختلف انگيز و قرار ندادن  و تفرقه  آاذب  مرزبنديهاي  نفي  براي  ـ تالش ج

 ... و  محلي ، سنن ، رسوم  نژاد، زبان  براساس  مردم بندي دسته
   و تبليغ و ترويج...)  فحشاء و ، اشاعه پرستي ، تبذير، لغو، تجمل اسراف ( تعماري اس  با مظاهر فرهنگ د ـ مبارزه
 .  اخالقي  فضائل  و گسترش  اسالمي  اصيل فرهنگ
 .  غربي  نه  شرقي  نه  سياست  و تحكيم ه ـ حفظ
 در تضاد   وجه  هيچ ارد ديگر به و با مو  از موارد فِوالذآر سهيم  يكي  در تحقق  بايد حداقل  از مطبوعات  ـ هر يك تبصره
 . باشد  اسالمي  و درمسير جمهوري نبوده

 
    ـ حقوق مطبوعات  سوم فصل
   موازين  را با رعايت  و مسئولين  مردم ، پيشنهادها، توضيحات  سازنده ، انتقادات  دارند نظرات  حق  ـ مطبوعات٣  ماده

 . برسانند م عمو  اطالع  و به  درج  جامعه  و مصالح اسالمي
 . ميباشد ، تحقير و تخريب  و پرهيز از توهين  و استدالل  منطق  دارا بودن  به  مشروط  ـ انتقاد سازنده تبصره
 برآيد   فشار بر مطبوعات  در صدد اعمال اي  يا مقاله  مطلب  چاپ  ندارد براي  حق  و غيردولتي  دولتي  مقام  ـ هيچ٤  ماده

 . آند  مبادرت  نشريات ل سانسور و آنتر و يا به
 باشد با   جامعه  مصالح  و حفظ  عمومي  آگاهي  بمنظور افزايش  آه  و خارجي  و انتشار اخبار داخلي  ـ آسب٥  ماده

 .  است  مطبوعات  قانوني  حق  قانون  اين رعايت



 و   تا دو سال  ماه  از شش  خدمت  انفصال  به  دادگاه  حكم  به  شاآي  داشتن  شرط به) ٥(و ) ٤( از مواد   ـ متخلف١  تبصره
 )٣. ( خواهد شد  محكوم  دولتي  از خدمات  دائم  انفصال  تكرار به در صورت

تواند   مي ، دادگاه  تخلف در صورت.   است االتباع  الزم  مطبوعات  براي  ملي  امنيت  عالي  شوراي  ـ مصوبات٢  تبصره
 )٤. ( نمايد  رسيدگي  از نوبت  را خارج  و پرونده  توقيف  را موقتًا تا دو ماه  متخلف نشريه
 او و در   نام منتشر شود به)  يا مستعار  اصلي  نام به( اثر   پديدآورنده  نام  اگر به  نشريات  اختصاصي  ـ مطالب٣  تبصره
 )٥. (باشد  مي  هنرمندان و  و مصّنفان  از حقوق مؤّلفان  حمايت  قانون ، مشمول  نشريه  نام  به  صورت غير اين

 
    ـ حدود مطبوعات  چهارم فصل
   مشخص  فصل  در اين  آه  و خصوصي  و حقوق عمومي  اسالم  و احكام  مباني  به  جز در موارد اخالل  ـ نشريات٦  ماده

 )٦: (ميشوند آزادند
 . وارد آند  لطمه  اسالمي  جمهوري اساس   به  آه  مطالبي  و ترويج  اسالمي  موازين  و مخالف  الحادي  ـ نشر مطالب١
 .  عمومي  عفت  خالف  و انتشار عكسها و تصاوير و مطالب  فحشاء و منكرات  ـ اشاعه٢
 . و تبذير  اسراف  و ترويج  ـ تبليغ٣
 .  و قومي  نژادي  مسائل  طرح  از طريق ، بويژه  اقشار جامعه  مابين  ـ ايجاد اختالف٤
 در   ايران  اسالمي  جمهوري  و منافع ، حيثيت  امنيت  عليه  اعمالي  ارتكاب افراد و گروهها به   و تشويق  ـ تحريص٥

 )٧. (  يا خارج داخل
 و  ، نقشه  اسالمي  جمهوري  مسلح ، اسرار نيروهاي  محرمانه  و انتشار اسناد و دستورها و مسائل  نمودن  ـ فاش٦

   مراجع  و تحقيقات  دادگستري  غيرعلني  و محاآم  اسالمي  شوراي  مجلس لني غيرع ، انتشار مذاآرات  نظامي استحكامات
 .  مجوز قانوني  بدون قضائي

 .  تقليد  مسلم  و مراجع  رهبري  معظم  مقام  به  اهانت  و همچنين  آن  و مقدسات  اسالم  مبين  دين  به  ـ اهانت٧
   شرعي  حرمت  آه  و حقوقي  حقيقي  اشخاص  به  از افراد آشور و توهين ، نهادها، ارگانها و هر يك  مقامات  ـ افترا به٨

 . يا آاريكاتور باشد  انتشار عكس  از طريق دارند، اگرچه
 و  داخلي (  اسالم  و مخالف  منحرف  و گروههاي  و احزاب  از مطبوعات  مطالب  نقل  و همچنين  ادبي  ـ سرقتهاي٩

 ). ميكند  مشخص حدود موارد فِو را آئيننامه. (آنها باشد از   تبليغ  آه بنحوي)  خارجي
   به  ديگران هاي  از آثار و نوشته  توجهي  قابل  يا بخش  تمام  عمدي  دادن  از نسبت  عبارتست  ادبي  ـ سرقت١  تبصره

 .   ترجمه خود يا غير ولو بصورت
   تشريفات ، تبليغ  زن  جنس  به ، تحقير و توهين ير و محتويدر تصاو)  و مرد  از زن اعم( از افراد   ابزاري  ـ استفاده١٠

 )٩ و ٨. (  و غيرقانوني  نامشروع و تجمالت
 )١٠. (  ديگران  مطالب  و يا تحريف  واقع  خالف  و مطالب  شايعات  ـ پخش١١
 )١١. (  اساسي  قانون  اصول  عليه  ـ انتشار مطلب١٢

   اسالمي  مجازات قانون) ٦٩٨ (  مقرر درماده  مجازاتهاي  مستوجب  ماده ر اين د  از موارد مندرج  ـ متخلف٢  تبصره
 )١٢. (باشد  مي  و لغو پروانه  تشديد مجازات  اصرار مستوجب خواهد بود و در صورت

 )١٣: (شود  مي  محسوب  و جرم  ممنوع  ـ موارد ذيل٧  ماده
 بطور   و يا بدستور دادگاه  لغو گرديده  آن  و يا پروانة  صادر نشده ن آ  براي  پروانه  آه اي  و انتشار نشريه  ـ چاپ الف

 .  است  گرديده  تعطيل  يا دائم موقت
 .  است  متعهد شده  آن  نوع  به  متقاضي  آه  مغاير باشد با آنچه  آن  اآثر مطالب  آه اي  بگونه  ـ انتشار نشريه ب
 و  ، عالمت اند از نظر نام  شده  تعطيل  يا دائم  بطور موقت  آه موجود يا نشرياتي   با نشريات  آه  بنحوي  ـ انتشار نشريه ج

 . شود  اشتباه شكل
 .  آن  و چاپخانه  نشريه  اداره  و نشاني  امتياز و مديرمسئول  صاحب  ذآر نام  بدون د ـ انتشار نشريه

 از   آه  و نشرياتي  مطبوعات  و انتشار و عرضه پ چا ، مجاز به  نشريات  و فروش ، توزيع  ـ مراآز نشر، چاپ تبصره
 )١٤. (باشند  شود، نمي  داده  تشخيص  قانون  در اين  مندرج  مغاير با اصول  نظارت  يا هيأت  صالح  دادگاه سوي

 
 



 
 
 

   صدور پروانه  و مراحل  متقاضي  ـ شرايط  پنجم فصل
 و ارشاد   فرهنگ  از وزارت  و اخذ پروانه  ايراني  با سرمايه قوقي يا ح  حقيقي  اشخاص  توسط  ـ انتشار نشريه٨  ماده

 )١٥. (شود  مي  محسوب  و جرم  ممنوع  يا غيرمستقيم  مستقيم  خارجي  از آمك  نشريات استفاده.   آزاد است اسالمي
 و  ود ميتواند با سرمايه ديگر منتشر ميش  آشورهاي  اسالمي  آزاديبخش  سازمانهاي  از طرف  آه  ـ مطبوعاتي١  تبصره

 ارشاد و امور   وزارتين  و موافقت  ايران  مقيم  خارجيان  به  مربوطه  قوانين  در چهارچوب  غيرايراني  اشخاص مسئوليت
 . منتشر شوند خارجه
 و  مي و ارشاد اسال  فرهنگ  وزارت  با نظارت  آه  غيردولتي  خارجي  يا حقوقي  حقيقي  اشخاص  ـ آمكهاي٢  تبصره
 )١٦. ( نخواهد بود  ماده  اين  گردد مشمول  دريافت  امور خارجه وزارت
   محسوب  و جرم  است  ممنوع  آن  و امثال ، اجاره ، شرطي  از قطعي  غير اعم  به  امتياز نشريه  ـ واگذاري٣  تبصره
 )١٧. (  نظارت  هيأت امتياز و تصويب  صاحب  آتبي  درخواست شود مگر در صورت مي
 :  زير باشد  شرايط  امتياز بايد داراي  متقاضي  حقيقي  ـ شخص  ـ الف٩  ماده
 .  ايران  ـ تابعيت١
 .  سن  سال٢٥   حداقل  ـ دارا بودن٢
 . و تقصير  تقلب  به  حجر و ورشكستگي  ـ عدم٣
 از حقوق   محروميت  موجب ه آ  اسالمي  موازين  براساس  آيفري  محكوميت  فساد اخِال و سابقه  اشتهار به  ـ عدم٤

 . باشد اجتماعي
   ماده  موضوع  نظارت  هيأت  تشخيص  به اي  حوزه  در علوم  سطح  و يا پايان  در حد ليسانس  علمي  صالحيت  ـ داشتن٥
 .  قانون اين) ١٠(
 .  اساسي  قانون  به  عملي  و التزام  ـ پايبندي٦
 :  باشند  ذيل  شرايط  داراي امتياز بايد  متقاضي  حقوقي  ـ اشخاص ب
   انتشار نشريه  خود مجاز به  تشكيل  و يا قانون  باشد و در اساسنامه  شده  طي  حقوقي  شخصيت  ثبت  قانوني  ـ مراحل١

 .باشد
  دوده مح  همان  انتشار آن  جغرافيائي  و محدوده  بوده  حقوقي  شخص  فعاليت  با زمينه  مرتبط  نشريه  فعاليت  ـ زمينه٢

 )١٨. ( باشد  حقوقي  شخصيت جغرافيائي
 در   مندرج  واجد شرايط  مديرمسئول  را بعنوان  ديگري  خود يا شخص  است  موظف  امتياز نشريه  ـ متقاضي١  تبصره
 . نمايد  معرفي  ماده اين

   آارآنان  استفاده  براي قط ف  آه  يا خصوصي  دولتي  و شرآت ، مؤسسه  سازمان  يك  داخلي  نشريات  ـ براي٢  تبصره
 .  است  آافي  قانون  اين٢   ماده  با رعايت  ارشاد اسالمي  وزارت  قرار ميگيرد تنها اجازة  در اختيار آنان منتشر و رايگان

 . منتشر آرد  نشريه  از يك  بيش  نميتوان  پروانه  ـ با يك٣  تبصره
   چاپ  به  در نشريه  آه  مطالبي  يكايك  و مسئوليت  است  مسئول  نشريه  آلي  مشي  خط امتياز در قبال  ـ صاحب٤  تبصره

 . خواهد بود  مديرمسئول  بعهده  با نشريه ميرسد و ديگر امور در رابطه
،   دولتي  سازمانهاي ، رؤساي ، ژاندارمري  و شهرباني  ارتش ، امراي ، استانداران ، وزيران وزيران  ـ نخست٥  تبصره
   در مورد آن  حكم  شمول  آه  شرآتها و مؤسساتي  و آليه  دولتي  شرآتها و بانكهاي  مديره  هيأت  و رؤساي امل ع مديران
   تهران  شهر و شهرستان  انجمنهاي ، رؤساي ، شهرداران ، سفرا، فرمانداران  مجلسين ، نمايندگان  است  ذآر نام مستلزم

   به  و مراآز استانها و شهرستانها و وابستگان دفاتر رستاخيز در تهران  ، رؤساي  ساواك و مراآز استانها، اعضاي
   و همچنين  مذآور بوده  در مشاغل١٣٥٧   بهمن٢٢ تا ١٣٤٢ خرداد   پانزدهم  زماني  در فاصله  آه  سابق رژيم

   گذشته  رژيم گزار تبليغاتي خدمت  در اجتماعات  با سخنراني ، راديو تلويزيون  مطبوعات  از طريق  مدت  در اين آسانيكه
 )١٩. ( محرومند  مطبوعاتي  فعاليت  و هرگونه اند، از انتشار نشريه بوده

  وزارت ( صالح  ذي  از مراجع  و مديرمسؤول  متقاضي  صالحيت  بررسي  جهت  است  موظف  نظارت  ـ هيأت٦  تبصره
 مذآور موظفند حداآثر تا دو  مراجع.  نمايند استعالم)  يران ا  اسالمي  جمهوري  انتظامي  و نيروي  و دادگستري اطالعات



   مراجع  از سوي  پاسخ  عدم در صورت.  نمايند  اعالم  نظارت  هيأت  معتبر به  و مدارك  مستندات  نظر خود را همراه ماه
 )٢٠.(گردد  مي  تلقي  تأييد شده  آنان  ديگر صالحيت  دليل مذآور و فقدان

   مسؤوليت  اين  ولي  است  مديرمسؤول  عهده شود به  منتشر مي  در نشريه  آه  و مطالبي  مقاالت ليت ـ مسؤو٧  تبصره
 )٢١. ( باشند نخواهد بود  داشته  دخالت  جرم  در ارتكاب  آه  و ساير اشخاصي  نويسنده  مسؤوليت نافي

   اسالمي  انقالب  دادگاههاي  و محكومين قانوني غير  و يا گروههاي  ضدانقالب  گروههاي  ـ اعضاء و هواداران٨  تبصره
   نظام  عليه  آه  آساني اند وهمچنين  يافته  محكوميت  و خارجي  داخلي  امنيت  و يا عليه  ضدانقالبي  اعمال  جرم  به آه

.  را ندارند  در نشريات  سمت  و قبول  مطبوعاتي  فعاليت  هيچگونه آنند حق  مي  و يا تبليغ  فعاليت  ايران  اسالمي جمهوري
)٢٢( 

   به  و مؤمن  الزم  و اخالقي  علمي  صالحيت  و صاحب  از افراد مسلمان  آه  بر مطبوعات  نظارت  هيأت  ـ اعضاي١٠  ماده
 باشند   مي  اسالمي انقالب

 : عبارتند از
 .  قضائيه  قوه  رئيس  انتخاب  به  از قضات  ـ يكي الف
 . االختيار وي  تام  يا نماينده اد اسالمي و ارش  ـ وزير فرهنگ ب
 .  مجلس  انتخاب  به  اسالمي  شوراي  مجلس  از نمايندگان  ـ يكي ج

 .  عالي  و آموزش  وزير فرهنگ  انتخاب  به  از اساتيد دانشگاه د ـ يكي
 .  آنان  انتخاب  به  مطبوعات  مسؤول  از مديران هـ ـ يكي
 .  قم  علميه  حوزه  عالي  شوراي  انتخاب  به ميه عل  از اساتيد حوزه و ـ يكي
 )٢٣. ( شورا  آن  انتخاب  به  فرهنگي  انقالب  عالي  شوراي  از اعضاي ز ـ يكي
   از اتمام  قبل  يكماه  بعد ظرف هاي  و در دوره  در دور اول  قانون  اين  از تصويب  پس  دو ماه  ظرف  هيأت  ـ اين١  تبصره
 .  ميشود  تشكيل  وزير ارشاد اسالمي  بدعوت  دو سال  مدت  مقرر براي مدت

 نخواهد   در محاآم نفع  افراد ذي  دعواي  و اقامه  شكايت  امر مانع ، اين  است  قطعي  نظارت  هيأت  ـ تصميمات٢  تبصره
 )٢٤.(بود

   هيأت شود و زير نظر آن  مي شكيل ت  و ارشاد اسالمي  فرهنگ  وزارت  با امكانات  نظارت  هيأت  ـ دبيرخانه٣  تبصره
 )٢٥. (نمايد  مي  وظيفه انجام
   و مرجع  است  ماده اين» ه « بند   موضوع  انتخابات  جلسه  و برگزاري  دعوت  مسئول  ارشاد اسالمي  ـ وزارت٤  تبصره

 از افراد   مرآب  نفري  سه يأت ه  ماده  در صدر اين  مندرج  شرايط  مزبور براساس  انتخابات  نامزدهاي  صالحيت تشخيص
 )٢٦. ( ميباشند  و ج  و ب  الف بندهاي
   و پاسخگوي  خواهد داشت  را برعهده  بر مطبوعات  نظارت  هيأت  رياست  و ارشاد اسالمي  ـ وزير فرهنگ٥  تبصره

 )٢٧. ( خواهد بود صالح  ذي  و ديگر مراجع  مذآور در مجلس عملكرد هيأت
 بر   نظارت  هيأت  بعهده  و مديرمسئول  متقاضي  صالحيت  و تشخيص  صدور پروانه  درخواست  به  ـ رسيدگي١١  ماده

 .  است مطبوعات
   هيأت  تشخيص  را فاقد شود، به  قانون اين) ٩ (  مقرر در ماده  از شرايط  يكي  پروانه  صاحب  آه  ـ در صورتي تبصره
 )٢٨.(شود  لغو مي  نشريه  پروانه  آن هاي صره تب و با رعايت) ١٠ (  مقرر در ماده نظارت
 دو نفر از   حداقل  تقاضاي  را رأسًا يا به  نشريات  تخلف  است  موظف  و ارشاد اسالمي  فرهنگ  ـ وزارت١٢  ماده

  يق و يا از طر  طور مستقيم  به  لزوم  و در صورت  قرار داده  مورد بررسي  ماه  يك  مدت  ظرف  نظارت  هيأت اعضاي
 )٢٩. ( نمايد  تقديم  صالح  دادگاه  به  پيگرد قانوني  را جهت ، مراتب  نظارت هيأت
   نظارت  هيأت٧  ماده) د(و )  ج(، ) ب(و بند ) ٤(و ) ٣( جز بند  به) ٦ (  ماده  موضوع  ـ در مورد تخلفات تبصره
   دادگاه  به  رسيدگي  را جهت  پرونده  هفته  يك  ظرف  است  موظف  توقيف  نمايد و در صورت  را توقيف تواند نشريه مي

 )٣٠. ( نمايد ارسال
   درباره  نشريه  امتياز يك  تقاضا جهت  دريافت  از تاريخ  ماه  سه  مدت  ظرف  است  مكلف  نظارت  ـ هيأت١٣  ماده

 رد يا   و مراتب  داده  را انجام  الزم  رسيدگيهاي  قانون  مقرر در اين  شرايط  با رعايت  و مديرمسئول  متقاضي صالحيت
   است  موظف  ارشاد اسالمي  نمايد، و وزارت  وزير ارشاد گزارش  اجراء به  و شواهد جهت  تقاضا را با ذآر دالئل قبول

 . انتشار صادر آند  پروانه  متقاضي  براي  نظارت  هيأت  موافقت  از تاريخ  ماه٢  حداآثر ظرف



 شود و يا استعفاء دهد،   را فاقد گردد، يا فوت٩   در ماده  مندرج  شرايط مديرمسئول   ـ در صورتيكه١٤  ماده
   ارشاد اسالمي  وزارت  باشد به  واجد شرايط  را آه  ديگري  شخص  ماه٣   حداآثر ظرف  است امتياز موظف صاحب
   تأييد نرسيده  مدير به  صالحيت  آه  ميشود، تا زماني  او جلوگيري  از انتشار نشريه  آند، در غير اينصورت معرفي
 . امتياز است  صاحب  عهده  مدير به ، مسئوليتهاي است
   توسط  معرفي  از تاريخ  ماه  جديد، حداآثر سه  تأييد مديرمسئول  بر تأييد يا عدم  مبني  نظارت  نظر هيأت  ـ اعالم١٥  ماده

 . خواهد بود  ارشاد اسالمي وزارت
 را منتشر آند و در غير   مربوطه ، نشريه  از صدور پروانه  پس  ماه  شش  ظرف  است امتياز موظف   ـ صاحب١٦  ماده

   از بين  اعتبار پروانه  عذر موجه  عدم  روز ديگر در صورت  پانزده  فرصت  و دادن  بار اخطار آتبي  با يك اينصورت
 لغو  باشد، موجب)   نظارت  هيأت  تشخيص به ( عذر موجه   نيز اگر بدون  در يكسال  نشريه  انتشار منظم ميرود، عدم

 . خواهد بود پروانه
   يكسال  نشر ظرف  عدم  و در صورت  بوده  فِو مستثني از ماده)  سالنامه( منتشر ميشود   ساالنه ايكه  ـ نشريه تبصره
 .امتياز لغو خواهد شد  صاحب  پروانه  عذر موجه بدون
،   است  اعتبار خود باقي  به  است  صادر شده  آنوني  نشريات  براي  سابق  مقررات  بر طبق هائيكه  ـ پروانه١٧  ماده

   اقدام  قانون  خود، با اين  وضع  تطبيق امتياز براي ، صاحب  قانون  اجراء اين  از تاريخ  ماه  سه  ظرف  بر اينكه مشروط
 .نمايد
 ميرسد   بچاپ  در آن  نشريه  آه اي  و چاپخانه  اداره ، نشاني ، مديرمسئولامتياز  صاحب  بايد نام  ـ در هر شماره١٨  ماده

  در صفحه)   و غيره ، هنري ، ادبي ، اقتصادي ، سياسي ، علمي ديني (  نشريه  انتشار نوع  و ترتيب  فعاليت و نيز زمينه
 . ميباشند  ماده  مفاد اين  رعايت  به ها نيز مكلف  شود، چاپخانه  اعالن  ثابت  و محل معين
 از مراآز   يكي  از طرف  آه  و تمجيد آاال يا خدماتي  بر تعريف  مشتمل  آه  تجارتي  آگهيهاي  در چاپ  ـ نشريات١٩  ماده

 بر   و نظارت  تأسيس  آئيننامه١٢   ماده  باشند، تأييد گردد با رعايت  داشته  رسميت  قوانين  برحسب  آشور آه تحقيقاتي
 . مجاز ميباشند  مربوطه  و بندهاي  تبليغاتي  آگهي  آانونهاي و فعاليت آار  نحوه
   از آاال و خدمات  و تشويق  بر تعريف  مشتمل  آگهيهاي  درج  مجاز به ، مطبوعات  ماده  اين  طبق  آه  ـ در مواردي تبصره

 .  فراتر رود  ماده  مذآور در اين  قانوني مراآز  رسمي  تقديرنامه  نميتواند از متن  و تشويق  تعريف  اين هستند، متن
 و درآمد خود را در   مخارج  و آليه تهيه  قانون  بر طبق شده  پلمپ  بايد دفاتر محاسباتي  يا مجله  ـ هر روزنامه٢٠  ماده
   الزم  هر وقت ي ارشاد اسالم  بفرستد، وزارت  ارشاد اسالمي  وزارت  را به  درآمد و مخارج  ساالنه  آند و بيالن  ثبت آن

 . مينمايد  را بازرسي  مؤسسات بداند، دفاتر مالي
 . دهند  اطالع  ارشاد اسالمي  وزارت  خود را آتبًا به  ماهيانه  تيراژ فروش  ماهه  مكلفند همه  مطبوعات  ـ آليه تبصره
 و   طور مرتب  زير به  از مراجع يك هر   به ، دو نسخه  نشريه  موظفند از هر شماره  نشريات  مسؤول  ـ مديران٢١  ماده

 :  نمايند  ارسال رايگان
 .  و ارشاد اسالمي  فرهنگ  ـ وزارت الف
 .  اسالمي  شوراي  ـ مجلس ب
 )٣١. ( نشر  محل  مرآز استان  ـ دادگستري ج

   جمهوري ظام و ن  اساسي  و قانون  شرعي  موازين  براساس  آن  آشور و نيز خروج  به  ـ ورود مطبوعات٢٢  ماده
 )٣٢. (  است اسالمي

 
 
 

    ـ جرائم  ششم فصل
 از  اعم (  شخص  به  و يا انتقاد نسبت  واقع  يا افترا، يا خالف  بر توهين  مشتمل  مطالبي  در مطبوعات  ـ هرگاه٢٣  ماده

  و نشريه.  بفرستد  نشريه مان ه  آتبًا براي  يكماه  را ظرف  آن  دارد پاسخ  حق  شود، ذينفع مشاهده)   يا حقوقي حقيقي
 منتشر ميشود،   پاسخ  از وصول  پس  آه اي  از دو شماره  و پاسخها را در يكي  توضيحات  اينگونه  است مزبور موظف

   آنكه  برساند، بشرط  چاپ  به ، مجاني  است  منتشر شده  مطلب  اصل  آه  حروف  و با همان  و ستون  صفحه در همان
 . نباشد  آسي  و افترا به  توهين  تجاوز نكند و متضمن برابر اصل از دو  جواب



   مجدد براي  پاسخگوئي  آند، حق  چاپ  مجددي  يا توضيحات  مذآور مطالب  بر پاسخ  عالوه  ـ اگر نشريه١  تبصره
   آن  به  مطالبي  افزودن ين سازد و همچن  يا نامفهوم  آنرا ناقص  آه  صورتي  به  از پاسخ  قسمتي درج.   است  باقي معترض
 . شود  درج  شماره  بايد در يك  پاسخ  و متن  است  درج  عدم در حكم
   حداقل  آنكه بشرط.  گردد  درج  نشريه  شماره  بايد در اولين  انتخابات  در جريان  انتخاباتي  نامزدهاي  ـ پاسخ٢  تبصره
 . باشد  شده  و رسيد دريافت  تسليم  دفتر نشريه به   پاسخ  نشريه  رفتن  از زير چاپ  پيش  ساعت شش

   دادگستري تواند به  مي  را منتشر نسازد، شاآي  ورزد يا پاسخ  امتناع  پاسخ  از درج  نشريه  آه  ـ در صورتي٣  تبصره
   اين  و هرگاهآند  اخطار مي  نشريه  به  نشر پاسخ  جهت  شكايت  احراز صحت  در صورت  دادگستري  آند و رئيس شكايت

 روز تجاوز نخواهد   حداآثر از ده  آن  مدت  آه  نشريه  موقت  از دستور توقيف  را پس  نشود، پرونده اخطار مؤثر واقع
 )٣٣.(آند  مي  ارسال  دادگاه آرد به
   قضائي  مراجع  به  شكايت  در جهت  شاآي  اختيارات  نافي  آن هاي  و تبصره  ماده  اين  موضوع  ـ اقدامات٤  تبصره
 )٣٤.(باشد نمي
   و استحكامات  قالع هاي  و يا نقشه  و سپاه  و اسرار ارتش  نظامي  محرمانه  اسناد و دستورهاي  آه  ـ اشخاصي٢٤  ماده

   تا برابر مقررات  تحويل  دادگاه  و منتشر آنند به  فاش  از مطبوعات  يكي  بوسيله  يا صلح  جنگ  را در زمان نظامي
 . شود دگيرسي
   يا سياست  داخلي  بر ضد امنيت  يا جنايتي  جرم  ارتكاب  را صريحًا به ، مردم  مطبوعات  بوسيله  ـ هر آس٢٥  ماده

   بر آن  اثري  آه  نمايد در صورتي  و تشويق ، تحريص  است  شده بيني  پيش  عمومي  مجازات  در قانون  آشور آه خارجي
   شرع  نظر حاآم  نشود، طبق  مترتب  بر آن  اثري  آه  و در صورتي  محكوم  جرم  همان عاونت م  مجازات  شود، به مترتب

 . رفتار خواهد شد  با وي  تعزيرات  قانون براساس
 ارتداد منجر شود   به  آند، در صورتيكه  اهانت  آن  و مقدسات  اسالم  مبين  دين  به  مطبوعات  بوسيله  ـ هر آس٢٦  ماده
   با وي  تعزيرات  قانون  براساس  شرع  نظر حاآم  ارتداد نيانجامد طبق  صادر و اجراء و اگر به  وي تداد در حق ار حكم

 .رفتار خواهد شد
   نشريه  آن  شود، پروانه  تقليد اهانت  مسلم  و يا مراجع  ايران  اسالمي  رهبر جمهوري  به اي  در نشريه  ـ هرگاه٢٧  ماده

 )٣٥. ( خواهند شد  و مجازات  معرفي  صالحه  محاآم  به  مطلب  و نويسنده لغو و مديرمسئول
 .  نيست  خصوصي  مدعي  شكايت  تابع٢٧ و ٢٦، ٢٥، ٢٤ مواد   موضوع  جرائم  به  ـ رسيدگي تبصره
  ر بر آن و اصرا  است  تعزير شرعي  و موجب  ممنوع  عمومي  عفت  خالف  ـ انتشار عكسها و تصاوير و مطالب٢٨  ماده

 . خواهد بود  تشديد تعزير و لغو پروانه موجب
   مراجع  يا تحقيقات  دادگستري  محاآم  غيرعلني  و مذاآرات  اسالمي  شوراي  مجلس  غيرعلني  ـ انتشار مذاآرات٢٩  ماده

 و   شرع نظر حاآم   طبق  تخلف  و در صورت  است  ممنوع  مجاز نيست ، افشاء آن  قانون  طبق  آه  و قضائي اطالعاتي
 . رفتار خواهد شد  با وي  تعزيزات قانون
  آميز و نظاير آن  توهين  يا نسبتهاي  رآيك  و الفاظ  يا افتراء يا فحش  بر تهمت  مشتمل  مطلب  ـ انتشار هر نوع٣٠  ماده
 مزبور   جرائم د، و تعقيب ميگرد  معرفي  قضايي  محاآم  به  مجازات  جهت ، مديرمسئول  است  ممنوع  اشخاص  به نسبت
 خواهد   باشد متوقف  آه اي  در هر مرحله  تعقيب  استرداد شكايت  و در صورت  است  خصوصي  شاآي  شكايت  به موآول

 . شد
 مزبور بر   از نشر مطالب  آه  خسارتي  مطالبه ميتواند براي)   يا حقوقي  از حقيقي اعم (  ـ در موارد فِو شاآي١  تبصره
 صادر   متناسب  و حكم  رسيدگي  آن  به  نسبت  است  نيز مكلف  و دادگاه  نموده  شكايت  صالحه  دادگاه  به رد آمدهاو وا
 .نمايد
   وي  بازماندگان  به  عرفًا هتاآي  ولي  بوده  متوفي  شخص  به  فِو راجع  مذآور در ماده  انتشار مطالب  ـ هرگاه٢  تبصره
 . نمايد  دعوي  فِو اقامه  و تبصره  ماده  طبق  يا حقوقي  ميتواند از نظر جزائي  قانوني رثه از و  آيد، هر يك بحساب
   است  باشد ممنوع  اسرار شخصي  و يا افشاي  و يا حيثيت  شرف  هتك  بر تهديد به  مشتمل  آه  ـ انتشار مطالبي٣١  ماده

 . رفتار خواهد شد  تعزيرات نون قا  طبق  و با وي  معرفي  قضائي  محاآم  به و مديرمسئول
   حق  مورد شكايت ، نشريه  است  و رسيدگي  تحقيق  در مرحله  پرونده  آه  تا زماني٣١، ٣٠ ـ در مورد مواد  تبصره

   توقيف  حكم  تحقيقات  از ختم  بايد قبل  دادگاه  رئيس  تخلف  نشر دهد، در صورت  مطلبي  مورد رسيدگي  به ندارد نسبت
   دادگاه  صدور رأي  تكرار تا موقع  ميشود و در صورت  بعد از ابالغ  شماره  اولين  شامل  توقيف  را صادر آند اين نشريه



 )٣٦.( ميشود  جلوگيري از انتشار نشريه
   آند، يا بدون  معرفي  انتشار يا مديرمسئول  پروانه  صاحب  واقع  خود را برخالف اي  در نشريه  ـ هر آس٣٢  ماده
 . رفتار خواهد شد  با وي  شرع  نظر حاآم  نمايد، طبق  مبادرت  انتشار نشريه  به  پروانه شتندا

اند نيز   داده  از دست  قانون  مزبور را طبق  سمتهاي  آه  مسئولي  و مديران  پروانه  دارندگان  شامل  ماده  اين مقررات
 .ميشود
   آه  طوري  تقليد شود به  جزئي  ولو با تغييرات  ديگري  نشريه  يا عالمت م، نا  در انتشار نشريه  ـ هرگاه  ـ الف٣٣  ماده
 و   ماه  روز تا سه  و يك  شصت  تعزيري  حبس  به  و مرتكب  جلوگيري  باشد، از انتشار آن  اشتباه  امكان  خواننده براي
 و   جرم تعقيب. شود  مي  محكوم ريال) ٠٠٠/٠٠٠/١٠ (  ميليون  تا ده ريال) ٠٠٠/٠٠٠/١ (  ميليون  از يك  نقدي جزاي

 .  است  خصوصي  شاآي  شكايت  به  منوط مجازات
 مذآور   با نشريه  آه  نحوي  به  شده  توقيف  نشريه  جاي  ديگر به  نشريه ، انتشار هر نوع  نشريه  يك  از توقيف  ـ پس ب

   حبس  مجازات  به مرتكب. گردد  مي  توقيف  جديد بالفاصله  و نشريه  است  شود ممنوع  مشتبه  و شكل ، عالمت از نظر نام
) ٠٠٠/٠٠٠/٢٠ (  ميليون  تا بيست ريال) ٠٠٠/٠٠٠/٢ (  از دو ميليون  نقدي  و جزاي  ماه  تا شش  ماه  از سه تعزيري
 )٣٧. (شود  مي  محكوم ريال
 يا   عمومي تواند در محاآم  مي  ذاتي  صالحيت  به ط مربو  قوانين  به  با توجه  مطبوعاتي  جرائم  به  ـ رسيدگي٣٤  ماده

 )٣٨.(  است  الزامي  منصفه  و حضور هيأت  بودن  علني در هر صورت.  باشد  قضائي  يا ساير مراجع انقالب
 )٣٩. (شود  مي  مراآز استانها رسيدگي  صالح  در محاآم  مطبوعاتي  جرائم  ـ به تبصره
   مجازات  آن  براي  قانون  و اين اسالمي  مجازات  در قانون  و چنانچه  است  جرم  قانون  اين  از مقررات  ـ تخلف٣٥  ماده
 :شود  مي  محكوم  ذيل  از مجازاتهاي  يكي  به  باشد متخلف  نشده تعيين
 . ريال) ٠٠٠/٠٠٠/٢٠ (  ميليون تا بيست) ٠٠٠/٠٠٠/١ (  ميليون  از يك  نقدي  ـ جزاي الف
 )٤٠.(  در مورد ساير نشريات  سال ها و حداآثر تا يك  در مورد روزنامه  ماه  حداآثر تا شش يه نشر  ـ تعطيل ب

 :  نمايد  تبديل  ذيل  از مجازاتهاي  يكي  و شِال را به  حبس  مجازات  مطبوعاتي تواند در جرائم  مي  ـ دادگاه تبصره
 . ريال) ٠٠٠/٠٠٠/٥٠ ( ميليون  تا پنجاه) ٠٠٠/٠٠٠/٢ (  از دو ميليون  نقدي  ـ جزاي الف
 .  در مورد ساير نشريات  سال ها و تا يك  در مورد روزنامه  ماه  حداآثر تا شش  نشريه  ـ تعطيل ب
 )٤١. (  سال  حداآثر تا پنج  مطبوعاتي  از مسؤوليتهاي  ـ محروميت ج
 

 )٤٢. ( است  گرديده ملغي.   مطبوعات  منصفه  ـ هيأت  هفتم فصل
 

    ـ موارد متفرقه م هشت فصل
   و ارشاد اسالمي  فرهنگ  وزارت  برعهده  آنان  مطبوعاتي  رسالت  بر عملكرد جرائد و انجام  دقيق  ـ نظارت٤٥  ماده
 )٤٣. ( نخواهد بود  نظارت  هيأت  مستقيم  وظيفه  از انجام  امر مانع اين.  است
 يا   دادگاه  حكم  به  آه  نمايند تا در صورتي  را بيمه  نشريه آارآنان   موظفند آليه  امتياز و مديرمسؤول  ـ صاحب٤٦  ماده
 آار حقوق   قانون  مقررات  مجدد طبق  اشتغال  گرديد، تا زمان  تعطيل  ديگر نشريه  هر دليل  يا به  نظارت  هيأت رأي

 )٤٤. ( شود  پرداخت  آنان قانوني
   و بتصويب  تهيه  و ارشاد اسالمي  فرهنگ  وزارت  توسط  ماه  حداآثر شش  ظرف  قانون  اين  اجرائي  ـ آئيننامه٤٧  ماده
 )٤٥. ( خواهد رسيد  وزيران هيأت
  االجراء است  الزم  تصويب  از تاريخ  منصفه  و هيأت  نظارت  هيأت  تشكيل  در مورد نحوه  از جمله  قانون  ـ اين٤٨  ماده

   شوراي٢٥/٥/١٣٥٨   مصوب  مطبوعات  قانوني  اليحه  از جمله غاير با آن م  قوانين ، آليه  تصويب و نيز از تاريخ
 )٤٦. (گردد  لغو مي انقالب

 
 
 

 :پي نوشت ها
 . ٣٠/١/١٣٧٩ الحاقي مصوب - ١



  . ٣٠/١/١٣٧٩ الحاقي مصوب - ٢
 . ٣٠/١/١٣٧٩ الحاقي مصوب -٣
 . ٣٠/١/١٣٧٩الحاقي مصوب -٤
 . ٣٠/١/١٣٧٩الحاقي مصوب -٥
 . ٣٠/١/١٣٧٩وب الحاقي مص-٦
 . ٣٠/١/١٣٧٩الحاقي مصوب -٧
  .٢١/٥/١٣٧٧الحاقي -٨
 . تغيير يافته است) ١٠( به بند ٣٠/١/١٣٧٩ در اصالحات ٢١/٥/١٣٧٧بند الحاقي مصوب -٩
 . ٣٠/١/١٣٧٩الحاقي مصوب -١٠
 . ٣٠/١/١٣٧٩الحاقي مصوب -١١
 ٢١/٥/١٣٧٧٫الحاقي مصوب -١٢
 . ٣٠/١/١٣٧٩اصالحي مصوب -١٣
 با اصالحي به عنوان ٣٠/١/١٣٧٩ در اصالحات ٢٢/١٢/١٣٦٤ قانون مطبوعات مصوب ٧ماده » هـ«بند -١٤

 .تبصره تبديل گرديده است
 . ٣٠/١/١٣٧٩اصالحي مصوب -١٥
 . ٣٠/١/١٣٧٩الحاقي مصوب -١٦
 . ٣٠/١/١٣٧٩الحاقي مصوب -١٧
 . ٣٠/١/١٣٧٩اصالحي مصوب -١٨
 . ٣٠/١/١٣٧٩اصالحي مصوب -١٩
 . ٣٠/١/١٣٧٩اصالحي مصوب -٢٠
 . ٣٠/١/١٣٧٩الحاقي مصوب -٢١
 ٣٠/١/١٣٧٩٫الحاقي مصوب -٢٢
 ٣٠/١/١٣٧٩٫اصالحي مصوب -٢٣
 ٣٠/١/١٣٧٩٫اصالحي مصوب -٢٤
 . ٣٠/١/١٣٧٩اصالحي مصوب -٢٥
 ١/٤/١٣٦٥٫الحاقي مصوب -٢٦
 . ٣٠/١/١٣٧٩الحاقي مصوب -٢٧
 ٣٠/١/١٣٧٩٫الحاقي مصوب -٢٨
 . ٣٠/١/١٣٧٩اصالحي مصوب -٢٩
 ٣٠/١/١٣٧٩٫ي مصوب الحاق-٣٠
 . ٣٠/١/١٣٧٩اصالحي مصوب -٣١
 ٤/٩/١٣٦٩٫اصالحي مصوب -٣٢
 . ٣٠/١/١٣٧٩اصالحي مصوب -٣٣
 ٣٠/١/١٣٧٩٫الحاقي مصوب -٣٤
 ٣٠/١/١٣٧٩٫اصالحي مصوب -٣٥
 ٣٠/١/١٣٧٩٫اصالحي مصوب -٣٦
 ٣٠/١/١٣٧٩٫اصالحي مصوب -٣٧
 . ٣٠/١/١٣٧٩اصالحي مصوب -٣٨
 ٣٠/١/١٣٧٩٫الحاقي مصوب -٣٩
 . ٣٠/١/١٣٧٩الحاقي مصوب -٤٠
 . ٣٠/١/١٣٧٩الحاقي مصوب -٤١
 . ملغي گرديده است٢٤/١٢/١٣٨٢به موحب قانون هيأت منصفه مصوب -٤٢
 ٣٠/١/١٣٧٩٫الحاقي مصوب -٤٣



 . ٣٠/١/١٣٧٩الحاقي مصوب -٤٤
 ٣٠/١/١٣٧٩٫اصالحي مصوب -٤٥
 .٣٠/١/١٣٧٩اصالحي مصوب -٤٦
 

 ين نامه اجرايی قانون مطبوعاتآي
 
 

 اول ـ تعريف و مشخصات مطبوعات فصل 
 :  ـ مطبوعات به لحاظ زمان انتشار منظم مي توانند با يكي از فواصل زماني زير منتشر شوند ١ماده 

ـ دوماه يكبار ـ سه ماه ) ماهنامه ( ـ دوهفته يكبار ـ ماهي يكبار ) هفته نامه (ـ هفته اي يكبار ) روزنامه (روزي يكبار 
 ) . سالنامه (ش ماه يكبار ـ سالي يكبار ـ ش) فصلنامه (يكبار 

 ـ نشريه الكترونيكي ، نشريه اي است آه در محيط ديجيتال با همان صورت ، شرايط و ظواهر يك نشريه ١تبصره 
چاپي و طي فرآيند فعاليت مرسوم روزنامه نگاري و تحريريه اي توليد و به طور منظم و با نام ثابت و تاريخ و 

 . مي شود در يك يا چند زمينه سياسي ، اقتصادي و فرهنگي توليد و منتشرشماره رديف معيني 
 .  ـ نسخه ديجيتال نشريات چاپي داراي مجوز نياز به اخذ مجوز جداگانه ندارد ٢تبصره 

 ـ در نامگذاري نشريه بايد از آلماتي استفاده شود آه با نشريات موجود و يا با نشرياتي آه به طور موقت يا ٢ماده 
همچنين نام نشريه نبايد از آلمات نامانوس باشد و . يم تعطيل شده اند اشتباه نشود و موجب تداعي نام آنها نباشد دا

در صورت بروز هرگونه اختالف مرجع تشخيص وزارت . يا ايجاد شبهه وابستگي به سازمانهاي دولتي بنمايد 
 . فرهنگ و ارشاد اسالمي خواهد بود 

قانون مطبوعات بايد متناسب با رسالت مطبوعات ) ١(ي غير از موارد ذآر شده در ماده  ـ انتخاب روشهاي٣ماده 
 . باشد 
 ـ انتشار فوق العاده ـ ويژه نامه و ديگر ضمايم با همان نام نشريه و منطبق با ساير مشخصات مندرج در ٤ماده 

 . پروانه انتشار با رعايت ساير ضوابط قانون مطبوعات مجاز مي باشد 
 .  ـ چاپ هر گونه آگهي نامه به شكل نشريه توسط آانون هاي تبليغاتي ممنوع است ١ه تبصر

 ـ چاپ و انتشار ويژه نامه هاي محلي توسط روزنامه هاي سراسري در صورتي مجاز است آه حجم آگهي ٢تبصره 
 . صفحات ويژه نامه بيشتر نباشد %) ٣٠(هاي آن از سي درصد 

ي از مطالب مطبوعات داراي پروانه انتشار و انتشار منظم آن به طور جداگانه با رعايت  ـ ترجمه تمام يا قسمت٥ماده 
 . ساير مشخصات مندرج در پروانه انتشار از جانب صاحب نشريه بالمانع مي باشد 

 ـ تكثير مطبوعات موجود به همان زبان وشكلي آه چاپ شده ، از طريق چاپ افست يا عكسبرداري يا طرق ٦ماده 
 .  بدون اجازه صاحب امتياز ممنوع مي باشدمشابه
 ـ مطالب نشريه بايد مطابق و متناسب با روشهاي مندرج در پروانه انتشار باشد و نشريه مجاز به درج ٧ماده 

 . مطالب و مقاالت خارج از روشهاي مذآور آه بر خط مشي آلي نشريه تأثير بگذارد ، نمي باشد 
قانون مطبوعات و متناسب با روش ) ٢( هاي محلي موظفند ضمن رعايت ماده  ـ روزنامه ها و هفته نامه٨ماده 

درخواستي ، مطالبي پيرامون مسايل اجتماعي و فرهنگي محل انتشار نشريه جهت باالبردن سطح آگاهيهاي مردم 
 . درج نمايند 

به منظور تحقيق ) رجي داخلي و خا( ـ نقل مطالب از مطبوعات و احزاب و گروههاي منحرف و مخالف اسالم ٩ماده 
 . ، نقد و رد مطالب در صورتي آه تبليغ محسوب نشود ، بالمانع است 

 ]١. [ ـ درج شايعات به نحوي آه اصل مطلب آذب باشد ممنوع است١تبصره 
الحاقي ماده  ) ١٢( ـ نقدهاي علمي جز در مواردي آه انتشار مطلب عليه قانون اساسي باشد از شمول بند ٢تبصره 

 ]٢. [انون مطبوعات مستثنا است ق) ٦(
 ـ تغيير نام ، روش و ترتيب انتشار نشريه بدون اطالع و تصويب هيئت نظارت بر مطبوعات ممنوع مي باشد ١٠ماده 

، تغيير در ساير موارد جز در موارد مصرح در قانون و مواردي آه در حوزه اختيارات و مسئوليتهاي هيئت نظارت 



 ]٣. [نگ و ارشاد اسالمي بالمانع است باشد با تاييد وزارت فره
. تبصره ـ هيأت نظارت بر مطبوعات حداآثر ظرف سه ماه به تقاضاي تغيير وضعيت رسيدگي و اعالم نظر مي آند 

]٤[ 
 صاحب امتياز و تصويب هيأت نظارت   ـ نشريه اجاره اي به نشريه اي اطالق مي شود آه با درخواست آتبي١١ماده 

 ]٥.[ه اي اختيارات قانوني خود را در قبال دريافت وجه به فرد يا مؤسسه اي و اگذار مي نمايد به موجب اجاره نام
 

  فصل دوم ـ شرايط صدور پروانه و مجوز انتشار نشريه
 ـ متقاضيان پروانه انتشار نشريه مي بايست تقاضا نامه خود را به همراه نمونه تكميل شده پرسشنامه اي ١٢ماده 

فردي ، سوابق اجتماعي ـ سياسي ـ فرهنگي و شغلي و تعهدات قانوني باشد، به انضمام مدارك آه حاوي مشخصات 
به شرح زير در تهران به وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي و در شهرستانها به اداره آل فرهنگ و ارشاد اسالمي 

 . استان مربوط تحويل نمايند 
  ٦ × ٤ ـ چهار قطعه عكس ١
 نامه از تمام صفحات  ـ دو برگ فتوآپي شناس٢
 .  ـ يك برگ گواهي عدم سابقه محكوميت آيفري بر اساس موازين اسالمي آه موجب سلب حقوق اجتماعي باشد ٣
 .  ـ يك برگ فتوآپي آخرين مدرك تحصيلي آه به تاييد مراآز ذي صالح رسيده باشد ٤

  .تبصره ـ تشخيص صالحيت متقضيان بر عهده هيئت نظارت بر مطبوعات است 
 ـ چنانچه متقاضي پروانه انتشار نشريه شخص حقوقي باشد ، تقاضاي صدور پروانه همراه با معرفي فرد ١٣ماده 

در صورت موافقت ، پروانه انتشار به . واجد شرايط به عنوان مديرمسئول بايد از سوي باالترين مقام مسئول باشد 
 .نام مرآز درخواست آننده صادر خواهد شد 

جمعيت هاي سياسي و اقليتهاي ديني ايراني در صورتي مي توانند تقاضاي صدور  اب ، سازمانها، و  ـ احز١٤ماده 
 . پروانه انتشار نشريه نمايند آه اجازه فعاليت قانوني را دارا باشند 

 تبصره ـ منظور از گروه هاي غيرقانوني ، گروه هايي هستند آه از طريق وزارت آشور رسمًا غيرقانوني اعالم شده
 . باشند 
 ـ وزارت فرهنگ وارشاد اسالمي جهت صدور مجوز انتشار مطبوعات سازمانهاي آزاديبخش اسالمي ١٥ماده 

آشورهاي ديگر در چهارچوب مقررات مربوط به خارجيان مقيم ايران با استعالم از مراآز ذي ربط و اخذ مدارك الزم 
 . ورده و پس از موافقت راسًا اقدام مي نمايد و نيز موافقت وزارت امور خارجه بررسي الزم را به عمل آ

 ـ انتشار نشريه داخلي يك سازمان ، مؤسسه و شرآت دولتي يا خصوصي منوط به آسب مجوز از وزارت ١٦ماده 
 : فرهنگ و ارشاد اسالمي و با رعايت ضوابط به شرح زير مي باشد 

 . ي باالترين مقام مسئول آن مرآز باشد  ـ درخواست انتشار نشريه و معرفي مديرمسئول پيشنهادي از سو١
 ـ مطالب و اخبار عمدتًا در ارتباط با اهداف و شرح وظايف مرآز درخواست آننده و فقط براي استفاده آارآنان ٢

 . باشد 
 .  ـ از درج هر گونه آگهي بازرگاني پرهيز نمايند ٣
 .  صفحه تجاوز ننمايد ٤٨ ـ تعداد صفحات از ٤
 .  ـ رايگان باشد ٥

 .  ـ به يك مرآز و واحدهاي تابعه آن فقط اجازه انتشار يك نشريه داخلي داده مي شود ١تبصره 
 .  ـ صدور مجوز انتشار نشريات داخلي سازمانهاي دولتي با رعايت ساير قوانين مربوطه خواهد بود ٢تبصره 

نامه از سوي نشريات داخلي يك قانون مطبوعات و اين آيين ) ٢( ـ عدم رعايت ضوابط مندرج در ماده ١٧ماده 
سازمان ، مؤسسه و شرآت دولتي يا خصوصي منجر به صدور تذآر آتبي و در صورت تكرار تخلف موجب ابطال 

 . مجوز خواهد شد 
 ـ وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي براي صاحب امتياز ، پروانه انتشار و براي مدير مسئول ، آارت ١٨ماده 

  . مديرمسئولي صادر مي نمايد
قانون مطبوعات ، تحقيقات الزم را به ) ١١( ـ وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي مي تواند جهت اجراي ماده ١٩ماده 

وزارتخانه ها و سازمانهاي ذي ربط موظفند . عمل آورده و در اختيار هيئت نظارت بر مطبوعات قرار دهد 



 . همكاريهاي الزم را به عمل آورند
قانون ) ٩(ماده ) ٥(و يا تبصره ) ٤(الحيت انتشار نشريه توسط آنان بر اساس بند  ـ متقاضياني آه ص٢٠ماده 

 . مطبوعات مورد تأييد هيئت نظارت بر مطبوعات قرار نگرفته است ، نمي توانند مجددًا تقاضاي انتشار نشريه نمايند 
ك مورد نياز ، از سوي متقاضي  ـ تاريخ رسمي ثبت تقاضاي پروانه انتشار نشريه زماني است آه آليه مدار٢١ماده 

 . ارايه شده باشد 
 ـ در صورت فوت صاحب امتياز وارث قانوني واجد شرايط وي در تقاضاي صدور امتياز نشريه مورث خود ٢٢ماده 

قانون  ) ١٦(چنانچه ورثه در مهلت قانوني مذآور در ماده . حق تقدم دارند ، مگر اينكه فاقد شرايط الزم باشند 
 تقاضاي انتقال امتياز خودداري آنند و يا پس از صدور امتياز اقدام به انتشار نشريه ننمايند پروانه مطبوعات از

 . انتشار لغو مي گردد 
 

  فصل سوم ـ تكاليف صاحبان پروانه و مديران مسئول مطبوعات
تيب و تاريخ انتشار ،  ـ مطبوعاتي آه به شكل روزنامه منتشر مي شوند مكلف به درج نام به طور آامل ، تر٢٣ماده 

همچنين . شماره رديف مسلسل و شماره صفحه در باالي تمام صفحات و نيز قيمت در صفحه اول مي باشند 
مطبوعاتي آه به شكل مجله منتشر مي شوند موظف به درج نامه بطور آامل ، ترتيب و تاريخ انتشار ، شماره رديف 

 .  قيد شماره هر صفحه در تمام صفحات مي باشند مسلسل ، تعداد صفحات و قيمت بر روي جلد و نيز
تبصره ـ اضافه آردن هر گونه آلمه و يا عبارت به نامه و يا آرم نشريه به جز آنچه آه در پروانه انتشار و يا مجوز 

 . چاپ نشريه ذآر شده است ممنوع مي باشد 
صاحب پروانه نشريه .  مي باشند  ـ هر يك از مطبوعات موظف به داشتن محلي به عنوان دفتر نشريه٢٤ماده 

 به وزارت فرهنگ وارشاد اسالمي اعالم  موظف است نشاني محل دفتر نشريه را پس از اخذ پروانه انتشار آتبًا
 . نمايد 

 ـ صاحب امتياز نشريه موظف است در صورت تغيير نشاني محل دفتر نشريه ، مراتب را آتبًا به وزارت ١تبصره 
 . و در شهرستانها به اداره آل فرهنگ و ارشاد اسالمي استان مربوط اطالع دهد فرهنگ وارشاد اسالمي 

 . بالمانع است ) صاحب امتياز ( ـ توزيع نشريه خارج از محدوده جغرافيايي شخص حقوقي ٢تبصره 
ف  ـ آليه مكاتبات مطبوعات با امضاي صاحب پروانه يا مديرمسئول نشريه و شخص ديگري آه قبال از طر٢٥ماده 

مكاتبات شخص معرفي شده در مواردي آه قانون مطبوعات و .  معرفي شده باشد معتبر مي باشد  مديرمسئول آتبًا
 . آيين نامه اجرايي ، آن را از وظايف صاحب پروانه و يا مديرمسئول شناخته است ، اعتبار ندارد 

عداد نسخ چاپ شده و تعداد نسخ برگشتي  ـ آليه مطبوعات موظفند تيراژ خود را طبق نمونه اي آه حاوي ت٢٦ماده 
 . است ، به تفكيك محل توزيع به وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي اعالم نمايند 

به وزارت فرهنگ و ارشاد   ـ مديرمسئول نشريه موظف است نام چاپخانه طرف قرارداد چاپ نشريه را آتبًا٢٧ماده 
 . اسالمي اعالم نمايد 

ا مي بايست همزمان با خروج هر شماره نشريه از چاپخانه دو نسخه در تهران به  ـ مديران چاپخانه ه٢٨ماده 
وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي و در شهرستانها به اداره آل فرهنگ و ارشاد اسالمي استان مربوط تحويل و برگه 

 . اعالم وصول دريافت دارند 
 نسخه از نشريه خود را به محض انتشار به وزارت تبصره ـ ناشران نشريات داخلي سازمانها و مؤسسات نيز بايد دو

فرهنگ و ارشاد اسالمي يا اداره آل فرهنگ و ارشاد اسالمي استان مربوط تحويل دهند و برگه اعالم وصول دريافت 
 . دارند 
 ـ در صورت لغو پروانه انتشار نشريه با اعالم آتبي از سوي وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي، صاحب ٢٩ماده 
نه موظف است مدارك دريافتي از قبيل پروانه انتشار ، آارت مديرمسئولي و آارتهاي خبرنگاري را ظرف مدت پروا

 . با سوء استفاده آنندگان از اين مدراك برابر قانون رفتار خواهد شد . ده روز مسترد نمايد
 

 فصل چهارم ـ ساير مقررات 
از همكاري مراآز ذي صالح ) تخصصي(ارزيابي نشريات  ـ وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي در بررسي و ٣٠ماده 

 . استفاده مي نمايد 



 ـ وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي سه ماه قبل از اتمام دوره هيئت نظارت بر مطبوعات ، ضمن درج آگهي ٣١ماده 
موده و پس از در نشريات آثيراالنتشار ، دعوتنامه اي به منظور اعالم نامزدي به مديران مسئول مطبوعات ارسال ن

 ، مجددًا ١٣٦٥قانون مطبوعات مصوب  ) ١٠(الحاقي ماده ) ٤(تاييد صالحيت نامزدها توسط هيئت موضوع تبصره 
جلسه با حضور اآثريت مطلق مديران مسئول . از آليه مديران مسئول جهت برگزاري انتخابات دعوت مي نمايد 

د بود و نماينده انتخابي مي بايست اآثريت مطلق آراي رسميت مي يابد و اخذ راي با ورقه به صورت مخفي خواه
 . حاضران را بدست آورد 

 ـ چنانچه در مرحله اول اآثريت حاضر نشوند جلسه بعد پس از دو هفته تشكيل و با رأي اآثريت حاضران ١تبصره 
 . نسبت به انتخاب نماينده مديران مسئول اقدام مي شود 

 . مديرمسئولي چند نشريه را بر عهده داشته باشد داراي يك رأي خواهد بود  ـ هر مديرمسئول حتي اگر ٢تبصره 
 ـ آن گروه از مديران مسئولي آه يكسال قبل از برگزاري انتخابات حداقل يك شماره از نشريه خود را منتشر ٣تبصره 

 مطبوعات توسط هيات  قانون١٦آرده باشند و يا پروانه انتشار نشريه شان به دليل حكم قطعي دادگاه و يا ماده 
 . نظارت بر مطبوعات ابطال نشده باشد ، مي توانند در انتخابات شرآت آنند

 ـ چنانچه هر يك از اعضاي هيئت نظارت بر مطبوعات ، وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي يا ساير مراجع ٣٢ماده 
 ـ ادعايي داشته باشند ، ١٣٧٩قانون مطبوعات ـ مصوب ) ٩(الحاقي ماده ) ٨(رسمي ، در مورد موضوع تبصره 

هيئت ياد شده در صورت احراز تخلف ، . مدارك و مستندات خود را به اطالع هيئت نظارت بر مطبوعات مي رسانند 
در صورت عدم رفع تخلف ، موضوع جهت رسيدگي به . در مورد رفع آن به مديرمسئول نشريه اخطار مي دهد 

 . محاآم دادگستري ارجاع مي شود 
 . متخلف در صورت محكوميت تا پايان مدت محكوميت از فعاليت مطبوعاتي محروم خواهد بود تبصره ـ 

 ]٦. [ ـ حذف شده است ٣٣ماده 
 ـ در آليه مواردي آه هيئت نظارت بر مطبوعات ، اختيار توقيف موقت يا لغو پروانه نشريات را دارد ، قبل ٣٤ماده 

 به مديرمسؤول نشريه با قيد حداقل يك هفته مهلت پاسخگويي ابالغ از هر گونه اتخاذ تصميم موارد تخلف را آتبًا
 . نمايد 
 ]٧. [ ـ نسخ شده است ٣٥ماده 
 ، موضوع تصويب ١٣٦٤ ـ اين آيين نامه جايگزين آيين نامه اجرايي قانون مطبوعات مصوب اسفند ماه ٣٦ماده 

 . ت بعدي آن مي گردد  و آليه اصالحات و الحاقا٥/٢/١٣٦٦ مورخ ٤٩ت / ١١١٦٤٨نامه شماره 
 
 : پی نوشت ها 

 
  . ١٩/١/١٣٨٣   ـ اصالحي مصوب١
  . ١٩/١/١٣٨٣   ـ اصالحي مصوب٢
 ١٩/١/١٣٨٣٫ اصالحي مصوب   ـ٣
 آيين نامه مستندًا به قسمت اخير اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي و قانون ١٠بخشي از تبصره ماده   ـ ٤

صد و سي و هشتم قانوني اساسي مورد ايراد رييس مجلس شوراي اسالمي نحوه اجراي اصل هشتاد و پنجم و يك
 نسبت به اصالح يا لغو آن اقدام نمي شود بر اين اساس ، به ١٩/١/١٣٨٣قرار مي گيرد با اين وجود در تاريخ 

 .  قانون الحاق پنج تبصره به قانون اخيرالذآر ، قسمت مورد ايراد ملغي االثر مي باشد٤استناد تبصره 
  .٢٧/١٠/١٣٨٣ اصالحي مصوب   ـ٥
 .  حذف شده است ٢٧/١٠/١٣٨٣ ـ در تاريخ ٦
 . نسخ شده است٢٤/٤/١٣٨٣ـ به موجب آيين نامه اجرايي قانون هيأت منصفه مصوب ٧
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 اسالميوزارت فرهنگ و ارشاد    معاونت مطبوعاتي
 
 
 



 پیش نویس سند
  میثاق اصول اخالقی 

   روزنامه نگاری    حرفه
  

 
   ١٣٨٣ دی ٢۶شنبه 

 
   

وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي پيش نويس پيشنهادي    معاونت مطبوعاتي
نگاري را براي بررسي در اختيار    اخالقي حرفه روزنامه ميثاق اصول 

 بهمن ٢٩ميثاق روز    اين.  قرار دادکشور نمايندگان نهادهاي روزنامه نگاري 
اسالمي به    فرهنگ و ارشاد ماه در سالن همايش هاي معاونت سينمايي وزارت 

 :  متن کامل ميثاق به اين شرح است .  بحث گذاشته خواهد شد
   

 
  صحيح و تأمين حق همگان براي دسترسي آزادانه به اطالعات و برخورداري از آگاهي هاي    ضرورت

در    ارتباط جمعي وري درباره رويدادها و افكار عمومي، براي آزادي مطبوعات و ساير وسايل ضر 
از پيش،    نگاران را بيش جوامع معاصر، جايگاه برجسته اي پديد آورده و نقش اجتماعي روزنامه 

نه ها و ساير رسا   آزادي مطبوعات و به همين لحاظ، اهميت حفظ وحراست . مورد توجه قرار داده است
فرايند جست وجو، جمع آوري،    آند آه در ايجاد شرايط مطلوب فعاليت روزنامه نگاران، ايجاب مي 

وهمچنين انتقال و انتشار آنها، موانع    همگان تهيه و تدوين اخبار و اطالعات عيني مورد نياز 
عمومي بتوانند بر مطبوعات و ساير رسانه هاي    اندرآاران محدوديت وجود نداشته باشند و دست 

اطالعات، آه آزاد مطبوعات را هم در برمي گيرند و در    وبيان و اساس آزادي هاي بنيادي عقيده 
 .  المللي پيش بيني شده اند، وظايف حرفه اي خود را انجام دهند   حقوقي بين قوانين اساسي و اسناد 

محيط زندگي،  ز ضرورت شناخت شرايط حق دسترسي آزادانه همگان به اطالعات، ا   به بيان روشن تر،
  گرفته است و تحقق آن، نيازهاي اجتماعي و نگهباني از مصالح و منافع عمومي، سرچشمه    براي رفع

. تضمين شوند   ساير رسانه ها، تأمين و مستلزم آن است آه امكانات تأسيس و فعاليت آزاد مطبوعات و  
از اطالعات، با    حق همگان براي برخورداري وعات و به همين جهت با توجه به آن آه آزادي مطب

دوره اي و رسانه هاي ديگر و    انتشار، به وسيله نشريات تدارك و اخبار و گزارش هاي مورد انتقال و 
اصلي روزنامه نگاران آن است آه    وظيفه. تحقق مي يابند از طريق روزنامه نگاران حرفه اي 
مسائل مربوط به نيازهاي اجتماعي و    مورد تمام موضوع ها و  اطالعات صحيح، جامع و آامل در

به عبارت ديگر، موظفند تمام اطالعاتي را آه    اختيار مردم بگذارند و منافع و مصالح عمومي، در 
جامعه مردم ساالر به آن ها نياز دارند، آماده سازند و به    مشارآت فعال در زندگي يك شهروندان براي 



 .  آنندعرضه  آنان 
جمعي و  زندگي    بنابراين رسالت اجتماعي روزنامه نگاران، براي آگاهي دهي درباره وقايع و مسائل

دسترسي آزادانه  آنها، بر حق    بازتاب تعامل عقاليي افكار و عقايد همگاني و تشريح و تفسير و نقد
 .  استوار است ها، ساير رسانه    همگان به اطالعات و بر مبناي آن، بر آزادي مطبوعات و
اخبار و اطالعات و انتقال و انتشار آنها،    در عين حال، آزادي روزنامه نگاران براي دستيابي به

پيش بيني  . نسبت به رعايت آنها، متعهد و مسوول باشند   ضرورتًا داراي محدوديتهايي است آه بايد 
مجموعه هاي   و مقررات حقوقي و روزنامه نگاران در قوانين   وظايف و مسئوليت هاي اجتماعي
اما در آار . مي گيرد اي روزنامه نگاري، به همين منظور، صورت    اصول و معيارهاي اخالقي حرفه

در صورتي امكان پذير است  نگاران، تحقق وظايف و مسؤوليت هاي اجتماعي آنان    پراهميت روزنامه
  وبه اين منظور، توجه به حقوق و ه باشند استقالل و شرافت حرفه اي آنها تأمين شد   آه شرايط

 .  است امتيازهاي معنوي واجتماعي روزنامه نگاران نيز ضروري  
   

    امتيازهاي روزنامه نگار   حقوق و
خبري و  از حق دستيابي آزادانه به همه منابع    روزنامه نگار با توجه به رسالت اجتماعي خود بايد  .١ 

عمومي، برخوردار  درباره تمام رويدادهاي زندگي     تحقيق هاي ضروريآزادي انجام بررسي ها و
استثنايي مشخص شده از طريق  عمومي يا خصوصي، جز موارد    بنابراين محرمانه بودن امور. باشد

 .  شود تواند در برابر وي مطرح     قوانين و مقرارت ملي، نمي
مهم  هاي همگاني، از امتيازهاي معنوي    انهاصل استقالل عمل تحريريه مطبوعات و ساير رس  .٢ 

يا برون ) مديران از سوي صاحبان و (سازماني    روزنامه نگاري است و هيچ نوع فشار و اجبار درون
بر چگونگي مندرجات و  ، براي اثرگذاري )اقتصادي   از سوي مقامات دولتي و مؤسسات(سازماني 

 .  محتويات آنها قابل قبول نيست
  مشي نامه نگار حق دارد در انجام آار حرفه اي خويش از پيروي هر شيوه اي آه با خط روز  .٣ 
مغايرت    اي وي، رسمي نشريه يا رسانه ديگر محل آار او پيش بيني شده با پيمان جمعي آار حرفه  

 .   داشته باشد، خودداري آند
اي دست   و وجدان خود، به اقدامي حرفه خالف اعتقاد   روزنامه نگار را نمي توان مجبور آرد آه بر  .٤ 

سياسي در مورد  همين لحاظ، اعمال هر گونه فشار حرفه اي و    به. بزند و عقيده اي ابراز دارد
 .  است   چگونگي فعاليت وي، ممنوع

حرفه و يا در  استقالل اين    حرفه روزنامه نگاري، آه در قوانين و مقررات مربوط به» قيد وجداني » .٥ 
تعطيل، واگذاري يا فروش  در صورت    صول اخالقي آن پيش بيني مي شود، مستلزم آن است آه بتواندا

مشي آن، به صورتي آه به شرافت حرفه  خط    مؤسسه مطبوعاتي يا رسانه اي محل آار خود و يا تغيير
 .  استعفاء دهد و غرامت دريافت نمايد   اي يا حيثيت اجتماعي او لطمه وارد آند،

هر گونه  رسانه هاي همگاني ديگر ايجاب مي آند آه از    استقالل عمل هيأت تحريريه مطبوعات يا  .٦ 
تأثير قرار مي دهد، مطلع  مطبوعاتي يا رسانه اي محل آار آن را تحت    تصميم مهمي آه زندگي مؤسسه

ي تحريريه ـ استخدام، ترآيب اعضا از تصميم نهايي راجع به هر اقدام مربوط به    اين هيأت پيش. شود
 .  قرار مي گيرد انتقال و ارتقاي روزنامه نگاران ـ مورد مشورت    اخراج،

موافقت آنان  نگاران در مالكيت و مديريت مؤسسات مطبوعاتي و رسانه اي و    مشارآت روزنامه  .٧ 
 مي شود، از اعمال مسؤوالن و مديران تحريريه، آه در بسياري از آشورهاي جهان    براي انتخاب



 .  مهم و ضروري استقالل حرفه روزنامه نگاري به شمار مي آيد   لوازم
پيمان جمعي  توجه به نقشها و مسؤوليت هاي اجتماعي خود، نه تنها حق استفاده    روزنامه نگار با  -٨ 

آار    ويتأمين مادي و معن روزنامه نگاري، بلكه حق برخورداري از قرارداد شخصي تضمين آننده    آار
استقالل    اجتماعي خويش در جهت حفظ حرفه اي و نيز دريافت دستمزد مناسب و منطبق با نقش 

 .  اقتصادي خود را داراست
فعاليت  اتحاديه هاي حرفه اي، مشارآت آزادانه در    آزادي روزنامه نگاران براي تأسيس انجمنها و  .٨ 

تضمين حقوق مادي  صنفي آن ها، آه در جهت تأمين و حمايتهاي    هاي اين تشكل ها و برخورداري از
 .  اعضاي اين حرفه شناخته مي شود نگاري صورت مي گيرد، از حقوق مسلم    و معنوي حرفه روزنامه

تعيين  مستقل نظارت بر صدور آارت هويت حرفه اي روزنامه نگاران، به منظور    تشكيل نهاد  .٩ 
انجمن ها و اتحاديه   مقام هاي تحريريه اي آنان آه با همكاري شغلي و مسؤوليتها و   سلسله مراتب

  مؤسسات مطبوعات و رسانه روزنامه نگاري از يك سو و سازمان هاي صنفي صاحبان و مديران    هاي
   نگاران محسوب اي از سوي ديگر، اداره مي گردد از حقوق مهم روزنامه  

 .  مي شود
و    نگاران ات رسانه اي ديگر به آموزش تخصصي روزنامه آمك مؤسسات مطبوعاتي و مؤسس  .١٠ 

پيمانهاي جمعي آار    شرآت دادن منظم و پياپي آنان در دوره هاي بازآموزي حرفه اي، آه معموًال در
آيفي فعاليت روزنامه نگاري    سطح اعضاي هيأت تحريريه هم پيش بيني مي شود، بايد براي پيشرفت 

 .  مورد حمايت قرار گيرد
به  فكري روزنامه نگاران، آه معموًال در قوانين موضوعه مربوط    حمايت از حقوق آفرينندگي  .١١ 

تأآيد مي  معنوي و در پيمان هاي جمعي آار حرفه روزنامه نگاري نيز بر آن    حقوق مؤلف و مالكيت
 .  خاص واقع شود ه در تأمين و تضمين حقوق مادي و معنوي آنان در اين زمينه، طرف توج   گردد، بايد

تبعيض در    ارج گذاري به مشارآت زنان در آار حرفه اي روزنامه نگاري، مقابله با هرگونه  .١٢ 
هاي تحريريه  هيأت    استخدام و ارتقاي شغلي روزنامه نگاران زن، تشويق و گسترش همكاري آنان، با 

 .   آندمطبوعات و ساير رسانه ها به تقويت استقالل اين حرفه آمك مي
آسايش  امنيت و    براي تأمين و حفظ آزادي و استقالل حرفه روزنامه نگاري، حمايت حقوقي از  .١٣ 

ملي و مقررات  قوانين    شغلي روزنامه نگاري و جلوگيري از تهديد جسمي و جاني آنان، از طريق
 .  حقوقي منطقه اي و بين المللي، اهميت فراوان دارد

ورسدگي  مندرج در اين ميثاق از منابع عمده تصميم گيري شوراي عالي رسانه ها اخالقي    اصول  .١٤ 
 .  تخلفات اخالقي و حرفه اي روزنامه نگاري است   به

رسد و  روزنامه نگاري و نهادهاي حرفه اي و صنفي آنها مي    اين ميثاق به تأييد اعضاي حرفه  .١٥ 
 .   آن استنظارت بر اجراي   شوراي عالي رسانه ها مسؤول

   
   

   وظايف و مسئووليت هاي روزنامه نگار
و    روزنامه نگار براي آسب آگاهي در مورد وقايع و مسائل اجتماعي و تشريح و تحليل و نقد  .١ 

توجه آند و    تفسير آزادانه آنها، بر مبناي حق همگان براي شناخت حقايق، بايد به واقعيتهاي عيني
اختيار خوانندگان    دقيق و مقاله ها و تفسيرهاي منطقي و منصفانه دراخبار و اطالعات صحيح و

 .  بگذارد



نگريسته  اجتماعي و نه يك آاالي بازرگاني،    در آار روزنامه نگاري، خبر بايد به منزله يك خدمت  .٢ 
 و برابر صاحبان وظايف حرفه اي خويش نه تنها در    به همين جهت، روزنامه نگار در انجام. شود

عمومي جامعه نيز  وسيع خوانندگان و منافع و مصالح    مديران مطبوعات، بلكه در مقابل جمع
و اوضاع و احوال مختلف،  اجتماعي ايجاب مي آند آه در شرايط    مسئووليت دارد و اين مسئووليت

 .  اخالقي خاص خود عمل نمايد   هميشه بر اساس وجدان
اطالعاتي  ويژه داشته باشد و تنها اخبار و    مل حرفه اي خويش توجهروزنامه نگار بايد به صحت ع  .٣ 

احتياط نسبت به  آند و در صورت لزوم قيد رعايت    را آه منشاء و منبع آنها مشخص است، منشر
 .  صحت آنها را نيز يادآور شود

  ادها، بايدرويد سرقت ادبي، مخدوش ساختن متنها و سندها و حذف اطالعات اساسي مربوط به   .٤ 
و عكسها،    اخبار و اسناد آوردن  درآار روزنامه نگاري هميشه مذموم و مطرود باشند و براي به دست  

 .  شيوه هاي نادرست و غيرقانوني، بكار گرفته نشوند
را آه  وظيفه دارد، زمان دقيق انتشار اخبار و گزارش ها يا تفسيرها و مقاله هايي    روزنامه نگار  .٥ 

رعايت    شوند، تصميم دست اندرآاران و افراد ذي آنها بايد در ساعت ها يا روزهاي آينده منشر    طبق
 .   آند واز چاپ و پخش پيش از موقع آن ها، پرهيز نمايد

غيرقانوني و  روزنامه نگار ايجاب مي آند آه از پذيرش هر گونه پاداش مادي    شرافت حرفه اي  .٦ 
 .  خودداري آند  مقاصد خصوصي مغاير با منافع و مصالح عمومي، براي پيشبرد   نامشروع،

هم    روزنامه موظف است شغل روزنامه نگاري را با آار بازرگاني يا فعاليت تبليغ سياسي، به . ٧ 
 .  نپذيرد   نياميزد و از آگهي دهندگان هيچ دستور و پاداش مستقيم يا غير مستقيمي

فشار و  از قبول هر گونه    نامه نگاري مستلزم آن است آه روزنامه نگارآزادي و استقالل حرفه روز  .٨ 
هميشه از خط  آنها، خودداري آنيد و    تهديد براي انتشار يا عدم انتشار مطالب و يا تغيير محتويات

 .  نمايد خويش، تبعيت    مشي عمومي هيأت تحريريه و اصول شرافت حرفه اي
اطالعات صحيح و مؤثر، هر مطلب    ه برخورداري همگان از اخبار وروزنامه نگار بايد آمك ب  .٩ 
خوانندگان وافراد ذي  آند و به حق جواب    منتشر شده اي را آه نادرستي آن مشخص مي شود، تصحيح 

 .  بگذارد رسانه ها، احترام    نفع در مورد مندرجات و محتويات نشريات و ساير
وآرامش  عمومي و همچنين آسايش، سالمت     ملي، نظم وامنيتاحترام به استقالل و حاآميت  .١٠ 

حكومت مردمي، از  حراست نهادهاي قانوني    رواني جامعه و دفاع از منافع و مصالح همگاني و
 .  روند   وظايف اجتماعي مهم روزنامه نگار بشمار مي

اخالق  ملي، مباني    ومي وروزنامه نگار بايد به اصول ديني و معتقدات مذهبي، آداب و سنن ق  .١١ 
جنسيتي، نژادي، عقيدتي    حسنه و عفت عمومي، هميشه احترام بگذارد و هر گونه گرايش به تبعيض

تحريك به جنگ تجاوز آارانه و    و و قومي و تبليغ خصومت آميز در اين زمينه ها و همچنين تشويق 
 .  آند   توسعه طلبانه نسبت به آشورهاي ديگر، خودداري

مقابله با گسترش    آوشش در راه حفظ صلح و آرامش بين المللي و همزيستي مسالمت آميز ملتها،  .١٢ 
ميكروبي، جلوگيري از آلودگي    وسايل و ادوات آشتار جمعي، مانند سالح هاي هسته اي و شيميايي و

   از   جهاني محيط زيست و مبارزه عليه سلطه فرهنگي و ارتباطي 
 .  وزنامه نگاري استرسالت هاي مهم ر

دموآراسي، حقوق  ارزشهاي جهاني بشريت و از جمله اصول    روزنامه نگار بايد براي پاسداشت  .١٣ 
فرهنگي آشورها و پشتيباني از  توسعه سياسي، اجتماعي و اقتصادي و    بشر، آزادي هاي بنيادي، حق

ا، احترام خاص قائل شود و براي تنش فرهنگه همچنين گوناگوني زبان ها و     جنبشهاي آزادي بخش و



آمك به گفت و گوي فرهنگها و تمدنها، از هيچ آوششي  منطقه اي و بين المللي و    زدايي در روابط
 .  نورزد   دريغ

نسبت به  و افترا    احترام به حيثيت شخصي و حريم خصوصي افراد، خودداري از توهين و تهمت  .١٤ 
سالمندان و بيمران و    نان، آودآان و نوجوانان و جلب آمك بهاشخاص، حمايت خاص از حقوق ز

 .  نيازمندان از وظايف مهم روزنامه نگاران محسوب مي شوند
را    خود روزنامه نگار موظف است ضمن دفاع از آزادي خبر و تفسير و انتقاد، اسرار حرفه اي   .١٥ 

مواردي آه    جز انه به دست مي آورد، به حفظ آند و از افشاي اطالعات و اخباري آه به صورت محرم
  . با حكم دادگاه مشخص مي شوند، خودداري نمايد
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 مقدمه
 

هايي برخوردار است؟  اي آيست؟ چه حق و حقوقي دارد؟ از چه حمايت نگار حرفه روزنامه
 هايي دارد؟ و نهايتًا چه مسئوليت

نگاري به  اي روزنامه نامه آار حرفه نويس آيين هاي مذآور مواردي است آه پيش پرسش
 . دهد آنها پاسخ مي

ت آه در چارچوب مطالعات و تحقيقات مورد نظر معاونت امور هاي حقوقي اس نويس بخشي از مفاد متن اين پيش
 . ها تهيه و تدوين شده است رساني براي تدارك طرح نظام حقوقي جامع رسانه مطبوعاتي و اطالع

دآتر هاي مرداد، شهريور، مهر و آبان در يك گروه آارشناسي متشكل از آقايان  نويس مذآور طي ماه متن اوليه پيش
زاده، عليرضا ملكيان، عالءالدين ظهوريان و شعبانعلي بهرامپور مورد بررسي و  اآبر قاضي ، عليآاظم معتمدنژاد 

نظر قرار گرفته است و براي تدوين نهايي در شورايي متشكل از اعضاي گروه آارشناسي ياد شده و آقايان دآتر  تبادل
نمين ، منصور سعدي، محمود عبدالحسيني، مهدي  ، عباس سليميراد دآتر مهدي محسنيان فرقاني، محمد مهدي

 و رضا مقدسي به رياست عليرضا مختارپور، معاون امور  شكرخواه دآتر يونسفضائلي، پرويز اسماعيلي، 
 . رساني، مورد ارزيابي قرار گرفته است مطبوعاتي و اطالع

نگاري قبل از ارائه به هيئت محترم دولت، در اختيار  اي روزنامه نامه آار حرفه نويس آيين اآنون پيش
ها، استادان و آارشناسان قرار گرفته است تا با اعالم نظرات خود به پربار شدن آن  ن رسانهنگاران، صاحبا روزنامه

 .آمك رسانند
ها مستلزم زمان  الزم است خاطرنشان شود آه چون تهيه، تدوين و تصويب نهايي طرح نظام حقوقي جامع رسانه

نگاري را ، آه بخشي از محتواي مباحث  اي روزنامه نامه آار حرفه طوالني است، شوراي تهية طرح مذآور، آيين
تر است، در  دهد و طي مراحل قانوني آن آسان ها را پوشش مي  حقوقي موردنظر و طرح نظام حقوقي جامع رسانه

 . دستور آار خود در تقدم قرار داده است
ها قرار  حاب رسانهنگاران، آارشناسان و اص نويس مراحل اوليه را گذرانده و در دسترس روزنامه حال آه اين پيش

رود  ها در دستورآار اين شورا قرار گرفته و اميد مي هاي حقوقي نظام جامع رسانه دارد، تدارك و تكميل مجموعه متن
پس از تهيه و تدوين نهايي آن، قبل از طي مراحل قانوني تصويب و اجرا، در دسترس آارشناسان و اصحاب 



 .يي شودها قرار گيرد تا با نظرات آنها نها رسانه
نگاران در دوره قبل از پيروزي انقالب اسالمي  نامه مربوط به چگونگي فعاليت روزنامه بايد يادآور شد آه اولين آيين

 به منظور صدور ١٣٣٤ مرداد ٢٠ اليحة قانوني مطبوعات مصوب ١٠به پيشنهاد وزارت آشور و به استناد مادة 
 به تصويب هيئت وزيران ١٣٣٧ مهر ٢٦و مجالت در تاريخ پروانه آار خبرنگاران و خبرنگاران عكاس جرايد 

نگاري به آسب  نامه در جهت ايجاد تكاليف و وظايف خاص و مقيد ساختن فعاليت روزنامه اين آيين. رسيده بود
 . پروانة آار از وزارت آشور تدوين شده بود

ها به وزارت اطالعات و  آه بعد(عات نامة بعدي مربوط به خبرنگاران حدود يك سال پس از تأسيس وزارت اطال آيين
تري براي  نامه مقررات محدود آننده در اين آيين.  به تصويب رسيد١٣٤٣ اسفند ١٥در ) جهانگردي تغيير نام داد

 .بيني گرديد نگاري پيش فعاليت روزنامه
 ٢٣برنگاران نام داشت در نامه نويسندگان مطبوعاتي و خ نگاران، آه آيين نامه مربوط به فعاليت روزنامه آخرين آيين

تري  نامه قبلي حوزه شمول وسيع نامه برخالف دو آيين اين آيين.  به تصويب هيئت وزيران رسيد١٣٥٤شهريور 
هاي  داشت و برخالف آنها آه فقط به خبرنگاران و خبرنگاران عكاس اختصاص يافته بود، تمام اعضاي اصلي هيئت

 .گرفت مي ها را در بر ها، مجالت و خبرگزاري تحريريه روزنامه
نگاران از سوي دولت  هاي مربوط به صدور آارت فعاليت روزنامه نامه نامه قبلي صرفًا آيين نامه و دو آيين اين آيين

بودند و در اين زمينه ضمن تعريف خبرنگار و نويسنده مطبوعاتي، شرايط آار نويسندگي، مدت اعتبار آارت 
 .د نظر قرار داده بودندنگاران را م خبرنگاري و وظايف خبر

طور آه در ابتداي مقدمه آمده است، عالوه بر تعريف  نگاري، همان اي روزنامه نامه آار حرفه نويس آيين در پيش
هاي آنان نيز  اي به تصريح و تأآيد حقوق و امتيازهاي آنان، حمايت از آنان و همچنين مسئوليت نگار حرفه روزنامه

نگاران را منوط به دريافت  هاي قبلي آه هرگونه فعاليت روزنامه نامه ، برخالف آييننويس اين پيش. توجه شده است
 .ها در صدور آارت فعاليت خبرنگاري منعي قائل نشده است دانست، براي رسانه آارت از دولت مي

 
مندان خواهشمند است  نظران، آارشناسان، مديران جرايد ،روزنامه نگاران و عالقه از تمامي صاحب

 و يا info@rasaneh.orgات اصالحي و پيشنهادي خود را از طريق صندوق پست اينترنتي نظر
 . بخش نظرات در انتهاي همين صفحه ارسال آنيد

همچنين مي توانيد پيشنهاد هاي خود را به نشاني تهران، خيابان شهيد بهشتي، خيابان پاآستان، آوچه 
 . ارسال نماييد،دفتر مطالعات و توسعه رسانه ها،١٣دوم، شماره 

 
 ١٣٨٥آذر ماه 
 اهللا التوفيق و من

 
 دفتر مطالعات و توسعه رسانه ها

 

 

 

 

 

 
 



 

 پیش نویس"

 "ای روزنامه نگاری نامه کارحرفه  آیین
 

 مقدمه
 

نگاران و  اي و اجتماعي روزنامه اي ، تأمين شغلي ، تقويت جايگاه و منزلت حرفه به منظور آمك به استقالل حرفه
د خدمات عمومي آنان در جهت گسترش حق دسترسي همگاني به اطالعات در راستاي بهبود شرايط همچنين پيشبر

نگاري با مقررات  نامه آار حرفه اي روزنامه زندگي جمعي و پيشرفت اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي آشور ، آيين
 .رسد زير به تصويب مي

 
 

 نگار تعریف روزنامه. فصل اول
 

اي آسي است آه شغل اصلي و مستمر او ، فعاليت اساسًا فكري در زمينة تهيه، تنظيم ،  فهنگار حر روزنامه. ١ماده 
 .اي، خبر گزاري يا رسانه ديگر است ها در يك نشريه روزانه ، دوره ارائة اخبار وقايع جاري و تحليل و تفسير آن

 
 .اي است ر حرفهنگا نامه ، روزنامه نگار در موارد بعدي اين آيين منظور از روزنامه. تبصره

 
ها شامل سردبير، معاون سردبير، دبيرتحريريه ،  هاي تحريريه مطبوعات و خبرگزاري همكاران مستقيم هيئت. ٢ماده 

دبيرسرويس، معاون دبيرسرويس، خبرنگار، گزارشگر، نويسنده، مترجم، طراح، آاريكاتوريست، عكاس خبري و 
 .شوند گار شناخته مي يك روزنامهها براساس ماده  طراز در ديگر رسانه مشاغل هم

 
آارگزاران تبليغات بازرگاني ، نويسندگان و آارآنان نشريات داخلي مؤسسات دولتي و خصوصي، همكاران . تبصره
هاي آلمات  نويسان، طراحان جدول نويسان و داستان ها ، متصديان روابط عمومي، پاورقي نامه آننده آگهي توليد

 .نگار محسوب نمي شوند آننده روزنامه هاي سرگرم متقاطع و بازي
 

 قرارداد کار حرفه ای روزنا مه نگاری. فصل دوم
 

اي ديگر  نگاري به موجب قرارداد با يك نشريه يا مؤسسه رسانه اي روزنامه نگار به آار حرفه ورود روزنامه. ٣ماده 
 .گيرد صورت مي



 
اي او بايد در چارچوب قانون آار و مقررات جاري  نگار با مؤسسه محل اشتغال حرفه قرارداد روزنامه. ١تبصره 

 .آشور باشد
 

نگار آزاد تلقي شده و  آنند ، روزنامه افرادي آه به صورت پاره وقت و يا آزاد دريك يا چند رسانه فعاليت مي. ٢تبصره
 .شود د صادر مينگاري آزا براي اين دسته آارت روزنامه. شوند اي برخوردار نمي نگاران حرفه از تسهيالت روزنامه

 
 

بيني نشده باشد بايد حق الزحمه جداگانه  نگار، آه در قرارداد پيش براي ارجاع هرگونه آار اضافي به روزنامه. ٤ماده
 .اي با توافق طرفين پرداخت شود

 
 .الزحمه نيست نگار موجب عدم پرداخت حق عدم انتشار مطالب تهيه شده از سوي روزنامه. تبصره

 
نگار آه پيش تر از طريق رسانه ها منتشر شده باشد، در قالب  مجدد آثار فكري ، ادبي وهنري روزنامهانتشار . ٥ماده

 .آتاب ، فيلمنامه ونظاير آن منوط به اجازه رسمي از پديد آورنده اين آثار است
 

جازه از مدير ارائه وانتشار آثار منتشر شده روزنامه نگار در رسانه يا رسانه هاي ديگر منوط به آسب ا. تبصره
 .مسئول رسانه اول است

 
 

 

 حقوق و مسئولیت ها . فصل سوم 
 

 :نگار حرفه اي براي انجام فعاليت هاي شغلي خود حقوق و مسئوليت هاي زير را دارا است روزنامه. ٦ماده 
 
 نگار حقوق روزنامه. الف
 تشارآن به جز موارد مغاير با قانون؛حق جست و جو ، بررسي و دسترسي آزاد به اطالعات و اخبار و انتقال و ان. ١
دولتي ، تماس و مالقات با مسئوالن براي آسب اطالعات و اخبار و دسترسي  هاي دولتي و غير مراجعه به سازمان. ٢

 بندي شده به موجب قانون؛ به اسناد و مدارك مختلف به استثناي مواد طبقه
 استثناي مواردي آه منع  له تجهيزات صوتي و تصويري بهحق استفاده از ابزارها و تجهيزات مورد نياز از جم. ٣

 قانوني دارد؛
ضبط اطالعات و اخبار مربوط به منافع و مصالح عمومي در صورت عدم مغايرت با حقوق انساني و شهروندي . ٤

 مبتني بر قانون؛ 
العاده و  م حالت فوقهاي اعال نظمي هاي عمومي ، محل حضور در محل سوانح طبيعي و حوادث غير مترقبه ، بي. ٥

 ها به جز مواردي آه منع قانوني دارد؛ همچنين گردهمايي ها و تظاهرات و راهپيمايي
 بررسي، ارزيابي و پيگيري دقيق اصالت اطالعات واخبار؛. ٦
 اي  ها يا مطالب ديگر با نام خود، در صورت مغايرت با اصول اخالق حرفه امتناع از تهيه و تدوين گزارش. ٧
ها در هئت   حذف امضاي خود از گزارش و مطلب تحريف شده و يا مغاير با قانون درفرايند تدوين و تنظيم آنحق. ٨



 تحريريه؛ 
 ها و مطالب با امضاي شخصي يا نام مستعار يا بدون امضا؛ حق انتشار گزارش. ٩
 اي و بين المللي؛ اي ملي، منطقه هاي صنفي و حرفه حق عضويت در انجمن. ١٠
نتشار اطالعات و اخبار مربوط به تصميمات و اقدامات مخالف مصالح و منافع عمومي و انواع مفاسد و حق ا. ١١

 سوءاستفاده ها به جز موارد مغاير با قانون؛
نگار منتشر  حق مراجعه به دادگاه براي جبران خسارت معنوي ناشي از قلب وتحريف مطالبي آه به نام روزنامه. ١٢

توجه به تقاضاي توضيح تصحيح دربارة مطالب مذآور، حداآثر يكماه پس از انتشار آن در صورت عدم . شده است
 مطالب؛

 بيني شده در قوانين آشور؛ نگار از حقوق پيش برخورداري روزنامه. ١٣
 
 مسئوليت ها ووظايف روزنامه نگار. ب
 مي ايران؛المللي مصوب جمهوري اسال احترام به اصول قانون اساسي و مقررات تقنيني و بين. ١
 هاي جمعي؛ هاي شغلي و همكاري هاي رسانه به منظور تقويت همبستگي هاي عمل و خط مشي رعايت شيوه. ٢
ها و ساير مطالب تهيه شده براي انتشار   هاي شخصي در گزارش ها و قضاوت دادن نظر خودداري از مداخله. ٣

 عمومي؛
 طرفانه آن؛ يني و بيحصول اطمينان از صحت اطالعات و اخبار و انعكاس ع. ٤
به استثناي (آسب رضايت افراد يا نمايندگان قانوني آنان دربارة انتشار مطالب مربوط به زندگي شخصي آنها . ٥

 ؛)موارد ضروري براي حمايت از منافع عمومي
 هاي خبري در مورد ضبط صوتي، تصويري و ها و آنفرانس مطلع ساختن شهروندان و مقامات رسمي در مصاحبه. ٦

 فيلمبرداري مربوط به آنان؛ 
آوري اطالعات به نفع افراد يا  عدم انتشار شايعات در قالب هر گونه خبر و گزارش يا مطالب تحريري ديگر و جمع. ٧

 نگار؛ سازمان هاي خارج از حوزه فعاليت روزنامه
 احترام به اصل برائت افراد؛. ٨
 قضايي احتمالي در مورد انتشار اطالعات و اخبار تدارك مطلع ساختن سردبير يا دبير سرويس راجع به تعقيب. ٩

 نگار؛ يافته از سوي روزنامه
عدم دريافت هرگونه وجه نقدي و غير نقدي براي پوشش خبري رويدادهاي مختلف و به ويژه تبليغات انتخاباتي . ١٠

 و مشابه آن؛
هاي خبري   ي و خصوصي مرتبط با حوزههاي دولت ها و مؤسسه رعايت حقوق، حيثيت و منزلت افراد ، سازمان. ١١

 روزنامه نگار؛ 
نگار صورت مي گيرد به عهده وي است، اما  ها و مطالبي آه از سوي روزنامه مسئوليت تهيه و تنظيم گزارش. ١٢

 ها و اظهار نظرهاي رسمي به عهده او نيست؛ مسئوليت انتشار مطالب، گزارش
 اي؛ پايبندي به اصول اخالق حرفه. ١٣

 
 

 حمایت از روزنامه نگار.  چهارمفصل
 

نگار و آمك به گردش آزاد و دسترسي عمومي به  اي روزنامه به منظور تسهيل در انجام وظايف حرفه. ٧ماده 
 :هاي زير برخوردار مي شود نگار از حمايت اطالعات، روزنامه

 
 نگار حمايت آند؛ دولت مكلف است ازحقوق حرفه اي، شرافت و منزلت روزنامه. ١



هاي الزم را به  نگار را فراهم آنند و دولت نيز حمايت اي موظفند سالمت و رفاه اجتماعي روزنامه موسسات رسانه. ٢
 عمل آورد؛

 اي مصونيت دارد؛ نگار در انجام فعاليت هاي شغلي و حرفه روزنامه. ٣
نگار در فرايند  اي روزنامه توقيف يا بازرسي اسناد ، مدارك و مواد آتبي ، سمعي ، بصري ، تصويري و رايانه. ٤

 بيني شده توسط قانون ممنوع است؛ اي جز در موارد پيش هاي حرفه فعاليت
اي در مورد تدارك و انتقال و انتشار  هاي حرفه ي مغاير با مسئوليت نگار يا تقاضا اي روزنامه مداخله در آار حرفه. ٥

 اخبار و گزارش ها ممنوع است؛
  سختي آار از قانون سخت و زيان آور بودن مشاغل بهره مند مي شود؛نگار با توجه به روزنامه. ٦
نگار در صورت تعطيل و يا توقف انتشار رسانه ، تا زمان شروع به آار دوباره در همان رسانه يا رسانه  روزنامه. ٧

 شود؛ ديگر از بيمه بيكاري بهره مند مي
 :نگار خودداري آنند اي روزنامه هاي حرفه در مورد فعاليتاند از اقدامات زير  مقامات دولتي و غير دولتي موظف. ٨
 اعمال سانسور؛• 
 تطميع و تهديد؛• 
 نگار؛ هاي مشروع و قانوني روزنامه ايجاد محدوديت يا مخالفت در برابر فعاليت• 
 اي؛ فهنگار يا ايجاد مانع در راه آسب و دريافت اطالعات و اخبار حر خودداري از دادن اطالعات به روزنامه• 
 نگار بدون رضايت وي؛  افشاي منابع خبري يا نام مستعار روزنامه• 
اي و اجتماعي وي، اعمال خشونت و تهديد  نگار، توهين به شرافت و حيثيت حرفه تعرض به حقوق قانوني روزنامه• 

 زندگي شخصي يا لطمه زدن به سالمت و امنيت وي؛ 
 

  قانون مطبوعات خواهند شد؛٥يك ماده متخلفان از اين موارد مشمول تبصره . تبصره
 
 

 نگاری ای روزنامه صدور کارت هویت حرفه. فصل پنجم
 

توانند از آميسيون مخصوص صدور  اي محسوب شده و مي  حرفه٢نگاران مشمول مقررات ماده  روزنامه. ٨ماده 
ت ويژه روزنامه نگاران نگاري، آارت شناسايي دريافت آنند و از مزايا وتسهيال اي روزنامه آارت هويت حرفه

 .اي برخوردار شوند حرفه
 

بندي و حسب نظر آميسيون حداقل يك  نگاران متناسب با جدول رتبه اي روزنامه اعتبار آارت هويت حرفه. ١تبصره
 . سال قابل تمديد است٥سال و حداآثر 

 
موز، خبرنگار، خبرنگار اي بر اساس جدول پيوست در شش مرتبه خبرنگار آارآ نگاران حرفه روزنامه. ٢تبصره

 .نگار ارشد رتبه بندي مي شوند نگار متخصص وروزنامه نگار ، روزنامه متخصص، روزنامه
 

اي  بندي روزنامه نگاران بر عهدة آميسيون صدورآارت هويت حرفه  رسيدگي به تغيير وضعيت رتبه. ٣تبصره
 .نگاري است روزنامه

 
نگاري   سال سابقة اشتغال در حرفه روزنامه٣٠نگاراني آه حداقل  نگاران بازنشسته و روزنامه روزنامه. ٩ماده

 .اي افتخاري دريافت آنند اي افتخاري، آارت هويت حرفه نگار حرفه داشته باشند مي توانند با عنوان روزنامه



 
 رساني وزارت نگاري در معاونت امور مطبوعاتي و اطالع اي روزنامه آميسيون صدورآارت هويت حرفه. ١٠ماده

 .شود فرهنگ وارشاد اسالمي تشكيل مي
 

رساني وزارت فرهنگ و ارشاد   عضو به رياست معاون امور مطبوعاتي و اطالع٩اين آميسيون مرآب از . ١تبصره
 :اسالمي به شرح زير تشكيل مي شود

 و مدير آل مدير آل مطبوعات و خبر گزاري هاي داخلي( دو نفر به نمايندگي از وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي . ١
 )دفتر مطالعات و توسعه رسانه ها

 دو نفر از مديران مسئول نشريات وخبرگزاري هاي بخش غير دولتي. ٢
 نگاري هاي صنفي حرفه روزنامه دو نفر از تشكل. ٣
 نگاري ها در رشته روزنامه ه دو نفر از اساتيد دانشگا. ٤

 .شوند خاب ميرساني انت اين اعضا از سوي معاون امور مطبوعاتي و اطالع
 

هاي  نگاري در اداره آل مطبوعات و خبرگزاري اي روزنامه دبيرخانه آميسيون صدور آارت هويت حرفه. ٢تبصره
 .آند شود و زير نظر آميسيون انجام وظيفه مي داخلي تشكيل مي

 
 فرعي نگاري حسب ضرورت نسبت به تشكيل آميته هاي اي روزنامه آميسيون صدور آارت هويت حرفه. ٣تبصره 

 .گيرد تصميم مي
 

نگاري دو سال است و تجديد انتخاب  اي روزنامه دورة نمايندگي اعضاي آميسيون صدور آارت هويت حرفه. ١١ماده 
 .مانع است هاي بعد بال ها براي دوره آن
 
 

ای  شرایط صدور کارت هویت حرفه. فصل ششم
 نگاری روزنامه
 

 :نگاري وزنامهاي ر شرايط دريافت آارت هويت حرفه. ١٢ماده 
 تابعيت جمهوري اسالمي ايران. ١
 متدين به يكي از اديان رسمي شناخته شده در آشور. ٢
عدم اشتهار به فساد اخالق و سابقه محكوميت آيفري براساس موازين اسالمي آه منجر به محروميت از . ٣

 ) قانون مطبوعات٩ ماده ٤بند ( هاي اجتماعي شده باشد فعاليت
 هاي غير قانوني به تشخيص مراجع قانوني در گروهعدم عضويت . ٤
دارا بودن تحصيالت تخصصي يا تحصيالت در رشته هاي مرتبط وغير مرتبط يا سوابق تجربي و عملي در . ٥

 نگاري روزنامه
  سال تمام ٢٣دارا بودن حداقل . ٦
 اي التزام به اصول اخالق حرفه. ٧
 

 .نامه نيست زامًا منوط به داشتن آارت مذآور در اين آييننگاري ال اشتغال به فعاليت روزنامه. تبصره



 
 :مدارك الزم جهت دريافت آارت. ١٣ماده 
  قطعه عكس٤تصوير شناسنامه و . ١
 گواهي عدم سوء پيشينه آيفري. ٢
 تصوير آخرين مدرك تحصيلي. ٣
 فرم تكميل شده تقاضاي دريافت آارت. ٤
 مت وظيفهتصوير آارت پايان خدمت يا معافيت از خد. ٥
 تصوير مصدق قرارداد آار از موسسه محل اشتغال. ٦
 گواهي تجربه عملي. ٧
 
 

شرایط و مقررات تعلیق و ابطال کارت هویت . فصل هفتم
 نگاری  ای روزنامه حرفه

 
نگاري را ابطال و يا براي  اي روزنامه تواند در موارد زير آارت هويت حرفه  مي٨آميسيون مذآور در ماده . ١٤ماده
 :داآثر شش ماه تعليق آندح
 احراز عدم صحت هر يك از مدارك ارائه شده؛ . ٨
 نگاري؛  اي روزنامه هرگونه سوء استفاده از آارت هويت حرفه. ٩
 هاي آيفري منجر به محروميت از حقوق اجتماعي؛ محكوميت. ١٠
 اي محل اشتغال؛  قطع همكاري يا تعطيلي مؤسسه رسانه. ١١
 اي به تشخيص آميسيون يا مراجع قانوني ذيصالح   اصول اخالق حرفهتخطي يا عدم رعايت. ١٢
 

 .شود نگار از مؤسسه مربوطه نمي تعليق يا ابطال آارت منجر به سلب حقوق قانوني اشتغال روزنامه. ١تبصره 
 

 ٦ازشود، پس  نگاراني آه موسسه محل اشتغال آنان به هر علتي تعطيل مي اي روزنامه آارت هويت حرفه. ٢تبصره
اي ديگر، اين  آيد و در صورت شروع به آار مجدد در همان مؤسسه يا مؤسسه رسانه ماه به حالت تعليق در مي

 .شود تعليق ملغي مي
 

نگار موجب پيگرد قانوني  نگاري از جانب روزنامه اي روزنامه خودداري از استرداد آارت هويت حرفه. ٣تبصره
 .شود مي
 

 .به تصويب رسيد......  تبصره و جدول پيوست در تاريخ ١٧ماده، ١٥مه،  ك مقدنامه با ي  اين آيين. ١٥ماده 
 

 
 
 
 



 
 
 
 
 

 طرح اولیه پیشنویس

 قانون آزادی اطالعات
  اول ویرایش

 
 )جهت نظرخواهی(

 

 
  دبیرخانه شورای عالی انفورماتیک کشور

   1380 
 

  



 

 

 

 آزادي اطالعات گزارش توجيهي پيشنويس اليحه قانون
 
 

طيف اين ديدگاهها از تهاجم فرهنگي . به جريان آزاد اطالعات وجود دارد ه ما ديدگاههاي مختلفي راجعدر جامع
آن آه در  در ايران تكيه بر اين عبارت بيش از. با متمرآز شدن بر مقوله اطالعرساني ختم شده است بيگانه آغاز و

بحث ميشود و روشن است   و سياسي صرف اجتماعي- قانوني مطرح باشد از جنبههاي فرهنگي-يك زمينه حقوقي
نظر و يك مباحثه علمي هميشه باقي خواهد  تازماني آه چارچوبهاي مشخص حقوقي براي آن تعريف نشود در حد

از منظر بحثهاي استانداردي آه در جهان مطرح » آزاد اطالعات جريان«لذا در اين گزارش مختصر مفهوم . ماند
 . بررسي خواهد شد-عاتبه اطال  يعني حقوق دسترسي–است 

و يا داراي ارزش ) تبليغات(اطالعات يا مجاني است _ بوده  و آنچه تا امروز موضوع تدوين قوانين_ از نظر حقوقي 
...) حقوق مالكيتهاي فكري و شعب مختلف آن ، سهام، اوراق بهادار و پول ديجيتال و ) اقتصادي و موضوعيت مالي

حريم خصوصي اشخاص  و يا جزو) تبادل اطالعات تجاري و بازرگاني(مبادله است يا داراي ارزش مقدماتي براي  و
به عنوان مثال ). بوروآراتيك و مرتبط با امنيت ملي طيف وسيعي از اطالعات(و يا در نهايت اطالعات دولتي است 
وط به اختراع اطالعات مرب% ١٠٠اين است آه مبتكر و مؤلف، موظف شود آه  نظام حقوقي مالكيتهاي فكري براي

+ سال  ٥٠  سال و در حق تأليف٢٠در اختراع معموًال (جامعه منتشر نمايد در عوض براي مدت معين  خود را در
 .از منافع مادي آن بهرهمند ميشود) حيات مؤلف

جامعه صنعتي در ايران برخي از چارچوبهاي حقوقي انتشار اطالعات مدون شدهاند هر  در بدو پيدايش و شكلگيري
اطالعات در ابعاد  دسترسي به/آه از همان آغاز يك ديدگاه ارگانيك و پويا راجع به چارچوبهاي حقوق انتشار چند

دولتي و حكومتي به طور آلي مسكوت و  مختلف وجود نداشته، و هم از اين جهت جريان اطالعات در بستر مديريت
 .معطل مانده است

 رتباطات در سالهاي اخير داشته و تحوالتي آه متعاقب آن جامعهفناوري اطالعات و ا با توجه به پيشرفتهايي آه
سياسي به وجود -حقوقي موسوم به جامعه اطالعاتي را به وجود آورده آه در بعضي محدودهها عناوين آامٌال جديد

جريان حقوقي دسترسي . مفهومي مواجه ساخته است آورده آمده و در بعضي زمينهها عنوان موجود را با يك تحول
خصوصٌا در . با تحول مفهومي زيادي در سالهاي اخير روبرو شده است به اطالعات دولتي از دسته اخير است آه

بر  و دولت الكترونيكي با تاآيد) رشد اقتصادي(اقتصادي ناشي از دسترسي به اطالعات دولتي  زمينه انفجارات
 .بوروآراسي ديجيتال و دموآراسي الكترونيكي

بخش مهمي از ارتباطات و نيازهاي جامعه به ارقام صفر و يك مبدل شده و  يد سيبرنتيك،هماآنون در فضاي جد
و سيستم  حضور فيزيكي(و سلول اصلي مفهوم و تعبير قرار گرفته است و به تبع آن، عناصر فيزيكي  اطالعات، مبنا

 را به طور آلي و اطالعات اطالعات منسوخ گشته، بيش از اين نمي توان مقوله) مبادله اطالعات مبتني بر آاغذ
الكترونيكي آه ساختار فني آن به عنوان دولت درونخط در  دولت. دولتي را به طور خاص مسكوت و معطل گذاشت

به » دسترسي«وجود آمده، تنها و تنها در يك عنوان آليتر، يعني سرنوشت   به١٩٩٥ به سال ٧تصميم گروه 
فعال اين  از اين ديدگاه است آه آشورهاي مصر و اردن از اعضايقابل طرح و اجراست و هم » دولتي» «طالعات«

 .سازمان تخصصي هستند
بايد » اطالعات» «جريان«پس , يابد» جريان«بايد » اطالعات» اولين مسئله در فضاي سيبرنتيك اين است آه

 الزم آدام است؟ اما قوانين. قانونمند باشد



تفكيك راجع به جريان آزاد اطالعات قابل بررسي   دو عنوان آلي قابل-و نه ديگر اطالعات–در زمينه اطالعات دولتي 
 .جريان يافته در بستر فناوري» اطالعات«دوم  انتقال اطالعات،» فناوري«اول : است

» ايده خدمات جهاني«زيرساختهاي مخابراتي، شبكه و اينترنت تحت عنوان  در اولي مجموعهاي از زيرساختها شامل
 .است عنوان دوم راجع به اطالعات موجود در سيستمهاي اطالعاتي. بحث ميشود» بازهاي  اصول شبكه«و 

فرهنگ، اقتصاد، حمل و نقل،  بخش دولتي تنها توليد آننده بزرگ اطالعات در محدودههاي قانونگذاري، آمار،
ه ارزش افزودهاي آه آمك فناوري جديد ميتواند به واسط ميباشد از ديدگاه اقتصادي اين اطالعات به... تحقيقات و 

موضوعي براي تجارت تبديل، و ثروتهاي زيادي از طريق ايجاد شغلهاي جديد  بخش خصوصي در آن ايجاد ميكند به
 .توليد شود اطالعاتي

چالش ميخواند، نقش قوه مقننه به علت  از ديدگاه سياسي، تحوالت فناوري اطالعات دموآراسيهاي موجود را به
واسط جديد اطالعاتي اين امكان را ميدهد آه افراد و . ميشود ناوري اطالعات آمرنگخصوصيات منحصربه فرد ف

 طور مستقيم اعالم آنند و حضور فيزيكي و عنصر زمان، مانعي براي تصميم گيري مستقيم گروهها آراء خود را به
امهاي نمايندگي، مجددًا نظ شهر يونان باستان به-اآنون گذار تاريخي جوامع از عصر دموآراسي مستقيم دولت. نيست

تعيين اصول و  (Universal Services Idea) «ايده خدمات جهاني«يكي از اهداف . به اصل خود رجوع ميكند
) مخابرات و وظايف آنها(قرار دادن اطالعات و زيرساخت ارتباطي  ضوابط جامعه اطالعاتي، از زاويه در دسترس

 «دولت درونخط«در طرح  (open network provisions) ضوابط شبكههاي باز است آه تحت عنوان
(Government Online) مطرح است. 

محسوب شده و دير يا زود همه آشورها مجبور  ضرورت تدوين قانون آزادي اطالعات اآنون جزء الينفك جامعه جديد
 .به پذيرش اصل آزادي هستند

از اين نظر  .همترين اصول حقوق بشر خواهد شداطالعات دولتي در ابتداي قرن بيست و يكم، يكي از م دسترسي به
اطالعات را تضمين آنند در زمره  آشورهايي آه به لحاظ ساختار حكومتي نميتوانند دسترسي آزاد آحاد جامعه به

 .آشورهاي نقض آننده حقوق بشر محسوب ميشوند
درك ميشود؟  «طالعات دولتيدسترسي به ا«از اطالعات دولتي چيست؟ چرا مفهوم جريان آزاد اطالعات به  منظور

اطالعات دولتي قابل دسترسي است؟  چرا دسترسي به اطالعات دولتي پيشنياز دولت الكترونيكي است؟ آداميك از
و نهادهاي دولتي چيست؟ و در نهايت آيا چنين تعبيري  ضابطه آدام است؟ اهداف دسترسي چيست؟ منظور از دولت

  امنيت ملي نيست؟دولت و از جريان آزاد اطالعات، تهديد
اين . آه بهموجب آن بعضي موارد مستثني شدهاند اصولي وجود دارند. بديهي است آه حق دسترسي نامحدود نيست
حمايت از . ٢) امنيت ملي و نظم عمومي(حمايت از منافع آشور  .١ :محدوديتها در سه گروه اصلي قرار دارند

 حمايت از فراگردهاي تصميمسازي و اجتناب از. ٣) آتهاخصوصي افراد و اسرار تجاري شر حريم(اشخاص ثالث 
 هزينه و فعاليت اداري زياد

منطقي محرمانگي همراه باشد به حفظ اطالعات محرمانه نيز  قانونمند آردن جريان اطالعات هر گاه با تدبير و اصول
. آراتيك آشور حاآم باشدزماني آه اصل محدوديت دسترسي به اطالعات در نظام بورو آمك مؤثرتري خواهد آرد تا

محرمانگي از طريق  عبارت ديگر يكي از نظريات دآتريني رژيم دسترسي آزاد به اطالعات، حفظ بهتر و مؤثرتر به
آزادي دسترسي طبق قانون به رسميت شناخته  به عنوان مثال هنگامي آه اصل. قانونمند آردن مستثنيات آن است

ميگيرد آه چه چيزي را در دسترس قرار دهد و چه مدرآي   تصميمنشده، مسؤول سازمان و نهاد دولتي خود
 افراد بنا به احتياط تقريبًا از ارائه هر مدرآي به شهروند خودداري ميكنند حتي اگر محرمانه و سّري باشد و اين

 با توجه به قانونگذار ايراني .وجود ندارد" يك آار اضافي"محرمانه و سري نباشد زيرا در نهايت دليلي براي انجام 
نهادها را موظف به ارائه بعضي اطالعات آرده است  اين مسأله در طي اين سالها به صورت موردي سازمانها و

اهللا  مجموعه قوانين راجع به حقوق اطالعات، گردآوري و تنظيم از دآتر ولي براي ديدن اين قوانين نگاه آنيد به(
قانون  .و بعضي را صريحًا منع نموده است.) ١٣٧٤ بهمن دبيرخانه شورايعالي انفورماتيك آشور، انصاري،

سليقهها پايان ميبخشد و فقط  دسترسي به اطالعات دولتي با اصل قرار دادن آزادي دسترسي، به همة اين اختالف
قانون دسترسي به . محدوديتهاي آن شايسته ميشناسد مجلس شورا و در موارد خاص هيأت دولت را براي تعيين

بينها در تشخيص صالح ملي و آشور، به ميزان قابل مالحظهاي  و آوته لتي از طريق حذف آوچكترهااطالعات دو
 اطالعاتي آه بنا به وجود ميآورد و تمرآز در حفظ مواردي آه بنا به استثناء بايد محرمانه باشند به امكان آنترل و



 .شد مصلحتهاي ياد شده بايد سّري باشند به هيچوجه فاش نخواهند
روشهاي مديريت اداري آشور است آه  ون دسترسي به اطالعات دولتي در ضمن يكي از با اهميتترين و مؤثرترينقان

 .اصالح نظام اداري باشد ميتواند با تلفيق ساير روشهاي فني وسيلهاي براي
 :مقدمتٌا اين سوالها بايد مورد توجه قرار گيرند

ديجيتال؟ تفكيك  آاغذ، امواج و سيگنالهاي: طالعات آدام استجريان اطالعات آدام است؟ حقوق واسطهاي ا قواعد
واسطهاي ديجيتال؟ طبقهبندي اطالعات؟  دو حق متفاوت؛ انتشار و دسترسي؟ اصول انتشار در آاغذ، در امواج و در

 هنظري). منفعل از جانب شهروند(حقوق بشر و حق دريافت اطالعات  ماهيت اطالعات دولتي؟ اطالعات قابل انتشار؟
اطالعات دولتي . بودن جامعه و رازپوشي» باز«شناختن حق دسترسي؛ ثروتهاي عمومي،  هاي اساسي در بهرسميت

. مراجع دولتي. دولتي اسناد. قلمرو نفوذ اطالعات دولتي. هزينه هاي توليد اطالعات دولتي. فراگرد دموآراسي در
در . محدوده، زمان، انتقال و اعالن: محرمانگي .بياستثناء مطلق، استثناء نس. ها استثنائات حق دسترسي؛ ضابطه

 :عصر فنآوري اطالعات
يعني چه؟  دسترسي. اطالعات بخش دولتي چه چيزهايي را شامل ميشود). دموآراسي الكترونيكي(سياسي  از ديدگاه

عات بايد در شد؟ تا چه ميزاني اطال آيا الزم است آه بين دسترسي سازمانهاي غير انتفاعي و شرآتها تفكيك قايل
بخش دولتي چه اقداماتي بايد صورت گيرد؟ قيمت اطالعات بر  اختيار قرار گيرد؟ در مورد استانداردسازي اطالعات

ارائه اطالعات چگونه باشد؟ آيا دولت موظف است آه اطالعات را به صورت ديجيتال  چه اساسي محاسبه شود؟ شكل
 اختيار متقاضي قرار دهد؟ در

يا قوانين نرم؟ مفهوم خدمات جهاني چيست؟ چه آسي  قوانين سخت:  دسترسي را قانونمند آرد؟چگونه بايد قواعد
. نقش پروژه دولت درونخط). فعال از جانب شهروند(دسترسي به اطالعات  آنرا تعريف ميكند؟ حقوق بشر و حق

رهنمود . افزوده ام و ارزشتجاري آردن اطالعات دولتي اطالعات خ. اطالعات دولتي از ديدگاه اقتصادي دسترسي به
مرجع مسئول براي . حمايت از داده شخصي .مالكيتهاي فكري. بازار و رقابت آزاد.  اروپا و اصول آن١٩٨٩سال 

 .ها اطالعات و چند رسانه آموزش؟ ارزش اطالعات؟ آيفيت. تجاري آردن
تدوين شدهاند، يعني زماني آه واسط از انقالب اطالعات  عمدتًا پيش» دسترسي به اطالعات دولتي«قوانين و قواعد 

در اين وضعيت توان بسيار محدودي براي دريافت اطالعات . اطالعات به متقاضي بود آاغذي مهمترين وسيله ارائه
واسط آاغذي  داشت و در متن مسايل حقوقي آه در عصر انفورماتيك مطرح شده به دليل محدوديتهاي ذاتي وجود

 .اصًال مطرح نبوده است
. اطالعات، توان دسترسي متقاضي به اطالعات بسيار زياد شده است ون به ُيمن فنآوريهاي موجود انتقالهماآن

جديد از  بر آارايي بسيار، ميتواند با احضار، تلفيق و پردازش دادهها، نسخهاي آامًال نو و فنآوري اطالعات عالوه
 اطالعات ارائه آند؛

پراآنده آه به سختي پيدا و بازيافت ميشد و براي يافتن آنها  ر محلهاياطالعات بد خط و شتابزده آاغذي، محبوس د
سهولت  به اما حاال. ميگرفت، مجازًا غيرممكن بود آه به هم ارتباط و پيوستگي پيدا آنند بايد آار فيزيكي انجام

صفحات ليزري رؤيت، ضبط و با  جمعآوري، به سرعت متراآم و مرتبط ميشوند، و در قالبهاي مغناطيسِي غيرقابل
الكترونيكي از طرف پايگاههاي داده، با گنجايش بسيار وسيع و  آنها بهصورت تپشهاي. الكترونيكي خوانده ميشوند
 اآنون متاعي بسيار با ارزشتر از اسالفشان هستند آه به صورت اجزاي مستقل ذخيره و قابل دسترس در حرآتند و

 .نگهداري ميشدند
، يونان )١٩٨٧(، فرانسه )١٩٨٥(دانمارك  ي قانون عام دسترسي داشتهاند ازجمله آشور اروپاي٩، ١٩٩٥در سال 

ايرلند، لوآزامبورگ، پرتغال، و اخيرًا ايتاليا در آيين دادرسي  آشورهاي بلژيك، آلمان،). ١٩٨٧(و هلند ) ١٩٨٦(
  دسترسي به اطالعاتاند و در انگلستان قوانين محلي اطالعات دولتي را بهرسميت شناخته اداري حق دسترسي به

 ١٩٩٩ مي ٢٥عمومي   و نشست١٣سو آميسيون -با توجه به انتشار گرين پيپر آميسيون اروپايي. وجود دارد
و ) ١٩٦٦(و آانادا به ترتيب در سالهاي  امريكا. تقريبًا همه آشورهاي اروپايي در اين زمينه قانون نوشتهاند

اپن و آره جنوبي آزادي دسترسي به اطالعات دولتي را به ژ در آسيا آشورهاي. قانون تصويب آردند) ١٩٨٣(
در حال تدوين قانون  (GOL)مصر و اردن با ملحق شدن به پروژه دولت درونخط آشورهاي. رسميت شناخته اند

 در اين» حق دسترسي«اصالحات قانون اساسي و تدوين قانون موضوعه در به رسميت شناختن  .مناسب هستند
 :استآشورها صورت گرفته 



، استوني، جمهوري )١٩٩٩(جمهوري چك  ،(١٩٩٦(، بلغارستان )١٩٩٩(بالروس، بـوسني و هـرزگوين 
، مقدونيه، جمهوري مولداوي )١٩٩٠(، ليتواني (٥٠/١٩٩٦ شماره(، ايسلند قانون اطالعات )١٩٨٩(مجارستان 

هوري اسلواك، اسلووني، ، قانون اساسي جم)١٩٩٥(لهستان، روماني، روسيه  ،( اصالح١٩٩٧(، نروژ )١٩٩٨(
، منطقه ١٩٨٢ به عنوان آشورهاي مشترآالمنافع قانون آزادي اطالعات(، استراليا )١٩٨٨(آرژانتين  سوييس،

، آوينزلند قانون آزادي ١٩٨٩اطالعات  ، نيوسات ولز قانون آزادي١٩٨٩پايتخت استراليا قانون آزادي اطالعات 
، ويكتوريا ١٩٩١، تاسمانيا قانون آزادي اطالعات ١٩٩١اطالعات  ادي، استرالياي جنوبي قانون آز١٩٩٢اطالعات 

 ، فيجي)١٩٩٦(، برزيل، اريتره )١٩٩٢، استرالياي غربي قانون آزادي اطالعات ١٩٨٢ قانون آزادي اطالعات
فعٌال  ٢٠٠٠) ، پاآستان)١٩٨٢(، منگوليا، نيوزلند )١٩٩٨(، ژاپن )٢٠٠٠(، هنگ آنگ، هندوستان (٢٠٠٠)

 .و اوگاندا) ٢٠٠٠(، تايلند (١٩٨٦) ، آره جنوبي)٢٠٠٠(، آفريقاي جنوبي )١٩٨٧(، فيليپين )١٩٩٣(پرو ، )معلق
تمدن از قبيل پارلمان، قوه قضاييه و قوه مجريه براي آارايي  نكته با اهميت اين است آه صرف ورود مظاهر جديد

 چيده شدن عمليات اداري حكومتها، وظايف وسيع وپي. تنها به شكل و قالب آنها اتكاء آرد مطلوب آافي نيست و نبايد
مديريتي از جمله تصميمات  متنوعي آه دولتها جهت ارائه خدمات رفاه اجتماعي به دست گرفتهاند و ساز و آارهاي

ضرورت تدوين يك نظام روشن و شفاف مربوط  آنها، از يك طرف، و سطح سواد عمومي شهروندان از طرف ديگر،
به عبارت ديگر به هيچوجه آافي نيست آه قالبهاي مشارآت و  .را واجب و ضروري ميسازدبه جريان اطالعات 

 با قالبهاي شناخته شده جهاني تطبيق داده شود بلكه مهمتر از آن اين است آه تكليف مديريت جديد دولتي و حكومتي
دولتي از جمله به  اتقانونمند آردن جريان اطالع. دولتي و حكومتي روشن و مشخص باشد» جريان اطالعات»

امروز به سليقه افراد تعيين ميشود، از  شفافيت فعاليت اقتصادي و سياسي منجر خواهد شد و خطوط قرمزي آه
به لحاظ قانوني » اطالعات دولتي«تا زماني آه جريان . شد طرف باالترين سطوح آشور معين و مشخص خواهد

ارآت مثل انجمنهاي شهر و يا پارلمان به هيچ وجه به از حد بر قالبهاي مش معين و مشخص نشود تكيه بيش
جريان  قانونگذار ايراني در طي اين سالها به تناوب راجع به قانونمند آردن. منجر نخواهد شد مشارآت حقيقي

اله انصاري جمعآوري و از  ولي  توسط دآتر١٣٧٤مجموعه اين قوانين در سال (اطالعات دولتي اقدام آرده است 
اما چون اقدامات قانونگذار ايراني براساس ) است نه شوراي عالي انفورماتيك آشور منتشر شدهطرف دبيرخا

به عبارتي اصل آزادي جريان اطالعات با اصل . گرفته، موفق نبوده است معكوس آردن قاعده با استثناء صورت
ايراني صرف  اقدامات قانونگذاراطالعات جايگزين شده، لذا با اصل قرار گرفتن عدم دسترسي آزاد،  محدوديت جريان

گسترده آزادي اطالعات نياز داريم و  دسترسي آزاد شده است و روشن است آه در اين صورت ما به قوانين متعدد و
 .نه قانون آزادي اطالعات
 :اين قانون مورد نظر است در موارد مهم زير خالصه ميشود اهدافي آه از تصويب

 ورقضائي آش اصالح نظام اداري و -١
بايد توسط مطبوعات و اشخاص محترم  تعيين دقيق استثنائات دسترسي به عنوان تعين حدود خط قرمزها آه -٢

 .شمرده شود
 دولتي ايجاد شفافيت در اتخاذ تصميمات -٣
 شهروندان اصل مسئوليت تصميمگيران به سبب اتخاذ تصميم در ديدگان باز -٤
 دولتي ترسي افراد جامعه به اطالعاتايجاد يك نظم قضائي ضمانتكننده حقوق دس -٥
دولت الكترونيكي و پيوستن به  تسهيل مبادله اطالعات بين شهروندان و نهادهاي حكومت و امكان تحقق عملي -٦

 GOL سازمان بينالمللي
 متعدد و متنوع مربوط به انتشار اطالعات دولتي حذف و منسوخ گشتن قوانين -٧
 رازداري در عمليات دولت به دليل محدود بودن موارد محرمانگي امكان اجراي اصول محرمانگي و -٨
 توجه در منابع مادي به دليل غير محرمانه شدن بسياري از تصميمات و ساز و آارهاي درون جويي قابل صرفه -٩

 .ميشود دولتي آه اغلب با حك مهر محرمانه منجر به اقدامات پرهزينه جهت حفظ محرمانگي آنها
قانونمند شدن وسايل . آماده خواهد شد اداري-آزادي اطالعات بستر الزم براي تدوين قوانين فنيبا تدوين قانون 

-نهاد دولت و نهاد دولت-آسب اطالعات بورآراتيك بين شهروند ارتباطات در دستگاه اداري و قضايي جهت ارائه و
 عنوان يك ابزار تقريبٌا خصوصي موردبه عنوان مثال از تلفن تنها به . برخوردار است نهاد دولت از اهميت زيادي

همين منوال ساير  به. استفاده دستگاه قضايي و اداري بوده است ونه يك وسيله مهم اداري در مديريت آشور



ايران مورد توجه قانونگذار قرار نگرفته  سيستمهاي اطالعاتي پيشرفته نيز با وجود گسترش آمي و آيفي در جامعه
آامپيوتر در مؤسسات مالي، اقتصادي و اداري نه به عنوان سيستمهاي  آه استفاده ازو به همين دليل است . است

توجه  استفاده قرار گرفتهاند آه حداآثر به عنوان منابع ذخيره اطالعات ديده ميشوند آه با آامپيوتري مورد
به . مد شده استناآارآ فراگردهاي اضافي ورود ثبت اطالعات، نظام بوروآراتيك آشور بيش از پيش طوالني و

 .نامنظم را نامنظم تر خواهد ساخت عبارت ديگر، فناوري يك نظام منظم را منظمتر ساخته و يك نظام
 پس از دهها سال تجربه –آنها نيز اتخاذ قوانين مناسب بوده است  آه يكي از علل پيشرفت–در آشورهاي پيشرفته 
روشهاي   قانون آاهش استفاده از١٩٨٠ و اطالعاتي در سال استفاده از فناوريهاي ارتباطاتي قانونگذاري در زمينه

و ادامه دهنده قوانين قبلي در  با تصويب اين قانون آه تكميل آننده. آاغذي به تصويب دولت فدرال امريكا ميرسد
نهادهاي فدرال موظف ميشوند آه تصميمات مديريتي خود  .زمينه استفاده از فنون ارتباطي و اطالعاتي بوده است

و در . بهنحوي سازماندهي آنند آه روزبه روز از سيستم آاغذي آمتر استفاده شود راجع به فراگردهاي اداري را
ميرسد تا   قانون حذف استفاده از روشهاي آاغذي در دولت فدرال آمريكا به تصويب مجلس٢٠٠٠در سال  نهايت

آاغذي و جايگزين آردن سيستمهاي  ل سيستمدواير دولتي در مدت زمان پيشبيني شده در قانون موظف به حذف آام
 .الكترونيكي شوند

قانونگذار ايراني، اين نوع قوانين شناسايي و ارزيابي نشدهاند در حالي آه تصويب  بديهي است آه در دستگاه فكري
شور اداري و قضايي آ اجراي صحيح اين نوع قوانين در شرايط فعٌال تنها آغاز اصولي و موثر، جهت بهبود نظام و

 .خواهد بود
شوراي عالي آشور منتشر خواهد شد به طور مفصل راجع  در آتابي آه به همين نام به زودي از سوي دبيرخانه

فعٌال در اين حد تاآيد ميشود آه فنون اطالع رساني به دو شاخه فني صرف، . شد تحوالت حقوق دسترسي گفته خواهد
در درجه » اطالعات» و شاخه مذآور نسبت به تعيين ابعاد حقوقي خوداداري تقسيم ميشوند و پرداختن به هر د و فنيـ

خاصه از ديدگاه دسترسي، روشن نشده امري بي  ،«اطالعات«دوم بحث قرار دارد و اساسًا مادامي آه تكليف حقوقي 
 .اهميت خواهد بود

 
  

 طرح اوليه پيشنويس
 قانون آزادي اطالعات

 

 
) اسناد رسمي(افكار، هر ايراني بايد آزادانه به اسناد دولتي  عقايد و تنوير به منظور تشويق تبادل آزاد -١ماده 

 .باشد دسترسي داشته
 

 :محدود ميشود  حق دسترسي آزاد به اسناد دولتي فقط با توجه به شرايط زير-٢ماده 
 المللي امنيت آشور يا ارتباط با دولتهاي خارجي يا سازمانهاي بين .١
 ، پولي، و يا ارزي مملكتسياستهاي متمرآز مالي .٢
 ديگر فعاليتهاي عمومي نظارت بازرسي، آنترل يا .٣
 تعقيب و ممانعت از وقوع جرم .٤
 خصوصي افراد و يا شرايط اقتصادي آنان و اسرار تجاري شرآتها حمايت از حريم .٥
 حيوانات و نباتات حفاظت از نوع .٦
 



 .آه با بكارگيري وسايل فني قابل درك خواهد بود عاتي است اسناد شامل هر نوع نوشته، تصوير، يا اطال-٣ماده 
دريافت «بهوسيله مراجع دولتي نگهداري شود، يا آنكه از سوي مراجع دولتي   سند وقتي دولتي است آه-٤ماده 
 .محسوب شود» تنظيم شده» يا» شده

 ثبت آنند، نگهداري شده يا هر طريق درك آردني  هرگاه مراجع دولتي، وقايع را بهصورت رونوشت، و-تبصره 
 .محسوب خواهد شد

 
مواردي مربوط  يا ساير مراسالتي آه با نام شخصي به مرجع دولتي فرستاده ميشود اگر به مورد يا  نامه-٥ماده 

 .گردد شود آه در حيطه وظايف وي محسوب ميشود، بايد سند دولتي تلقي
 

 -٦ماده 
روحانيون مبارز، مجمع روحانيت مبارز، و هر مجمع يا  ، مجمعمجلس خبرگان، مجلس شوراي اسالمي) ١آلترناتيو 

 .نسبت به سرنوشت آشور عمل ميكند بايد در حكم مرجع دولتي محسوب شود مؤسسهاي آه در هيأت تصميمگيري
به اسامي  مجلس شوراي اسالمي ميتواند. اسامي مراجع دولتي در فهرست ضميمه اين قانون آمده است (٢آلترناتيو 
اآثريت قاطع نمايندگان مجلس شوراي  اما حذف نهادهاي دولتي از اين فهرست بايد به تاييد. رست بيافزايداين فه

 .اسالمي رسيده باشد
 

سوابقي آه  .دريافت شده تلقي ميشود آه به مرجع رسيده باشد يا در دستان مأموران ذيصالح باشد  سند وقتي-٧ماده 
اي مناسب آن در اختيار مرجع قرار  ريافت شده محسوب ميشوند آه با واسطهبا وسايل فني قابل درك هستند، زماني د

 .گرفته باشد
به منظور تبليغ در نامه هاي مهر و موم شده تحويل ميشود نبايد قبل از موعد   مناقصه و ديگر اسنادي آه-١تبصره 

 .دريافت شده محسوب گردند بازآردن،
سازي اسناد انجام ميدهند، دريافت  از فراگرد فني ذخيره هعنوان بخشي اقداماتي آه مراجع دولتي صرفًا ب-٢تبصره 

 .محسوب نميشود
 

 .اگر سند بهوسيله مرجع دولتي ارسال ميشود، بايد تنظيم شده محسوب شود -٨ماده 
 

مربوط است به  سندي آه ارسال نشده، زماني تنظيم شده محسوب ميشود آه موضوِع قضيهاي آه سند بدان -٩ماده 
بررسي و موافقت نهايي آن صورت  ه مرجع نهايي شده باشد، يا، اگر سند به مورد خاصي مربوط نميشود،وسيل

 .گرفته باشد
 

 :آه به موارد زير مربوط ميشوند بايد تنظيم شده محسوب شوند  اسناد مربوط به وقايع،-١٠ماده 
معمول  ثبت، يا ديگر وسايل ثبت آه به طورثبت وقايع روزانه، دفتر آل، يا دفاتر و وسايل  در صورت وجود دفتر .١

 .آماده است و يا زماني آه سند آامل شده و براي حاشيه نويسي يا ثبت در دفتر. وجود دارد
حاشيه نويسي يا تأييد يا به طرق ديگر  در صورت وجود سوابق و نظاير نامه هاي غيررسمي آه بهوسيله مرجع .٢

 سوابقي نشود آه مراجع دولتي صرفًا مطالبي براي تصميم گيري تهيه  بهمشروط بر آنكه مربوط. نهايي شده باشد
 .ميكردهاند

 
را به مرجع يا مأمور ديگر دست به دست آند،   اگر مرجع يا مامور يك اداره دولتي، در همان اداره سندي-١١ماده 

ه يا تنظيم شده محسوب شود آماده آرده باشد، سند نبايد دريافت شد يا آن آه سند را بهمنظور دست به دست آردن
 .مأموران، تحت شخصيت مستقل از يكديگر فعاليت داشته باشند مگر آنكه مرجع يا

 
آه  مطالب يا پيشنويس تصميمات يا ارتباطات رسمي مراجع دولتي و هر نوع اطالعات مشابهاي  رئوس-١٢ماده 

 .يشوندم ارسال نشده نبايد اسناد رسمي محسوب شوند مگر مواقعي آه بايگاني



 
 : اسناد زير نبايد دولتي به حساب آيند-١٣ماده 
 .تلگرامها و اسنادي آه صرفًا جهت ارسال، دريافت يا تنظيم شدهاند نامه ها، .١
 .تنظيم شده باشد ساير مطالبي آه بهوسيله مرجع دولتي، صرفًا براي نشر در نشريات ادواري دريافت يا اعالن، يا .٢
 .اختيار يك مرجع دولتي است صرفًا به منظور پردازش يا ذخيره فني دراطالعات و اسنادي آه  .٣
بخشي از آتابخانه را تشكيل داده يا از طرف شخص  موارد چاپ، آرشيو صدا و تصوير، يا ساير اسنادي آه .٤

 .هاي خصوصي به امانت گذاشته شدهاند مطمئن و يا براي محافظت از نامه خصوصي فقط براي ذخيره و نگهداري
 

هر متقاضي به  هر نوع سند رسمي، فورًا و در آمترين زمان ممكن بايد در سيستم بايگاني قرار گيرد، تا -١٤ماده 
ميشود آه متقاضي بتواند سند را درك  حق دسترسي شامل در دسترس قرار دادن تجهيزاتي نيز. آن دسترسي پيدا آند

اگر سند بدون افشاي قسمتهاي سّري نميتواند در . ودتهيه ش همچنين ممكن است آه از سند رونوشت يا آپي. آند
 .به صورت رونويس يا آپي بايد در اختيار متقاضي قرار گيرد باقي سند. دسترس قرار گيرد

 
را آه در  اسناد دولتي حق دارد آه در قبال پرداخت هزينهاي معين، رونويس يا آپي سند يا قسمتي  متقاضي-١٥ماده 

 .دسترس است تحصيل نمايد
خروجي چاپي، سوابق را براي پردازش الكترونيكي در اختيار   مراجع دولتي تعهدي ندارند آه جز از طريق-تبصره

 آه ذآر شده، تعهدي براي ارائه آپي نقشه جغرافيايي، نقشهها، تصاوير، و اسناد موضوع متقاضي گذارند يا جز آنها
ميتواند در محل نگهداري در  بب دشواري شده و سند نيز اين قانون ندارند، مشروط بر آنكه ارائه آنها س٣ماده 

 .دسترس قرار گرفته يا رويت شود
 

 .دسترسي به سند دولتي به مرجعي داده ميشود آه اسناد را نگهداري ميكند  تقاضاي-١٦ماده 
 

يدي براي اهميت آل تقاضا بايد بهوسيله مرجع مذآور بررسي و موافقت شود ليكن در مواردي آه سند از -١٧ ماده
مرجع خاص حق بررسي و موافقت داشته  امنيت آشور برخوردار باشد، ممكن است آه به دستور قانون فقط يك

 .مرجع، فورًا بايد به مرجع صالح ارائه شود در اين موارد، تقاضاي دريافت شده توسط. باشد
 

رار دادن سند دولتي سئوال هدف درخواست آننده را براي در دسترس ق  مراجع دولتي هويت شخصي و-١٨ماده 
 .ندارد درصورتي آه چنين پرسشي روشن آند آه هيچ ابهامي براي در اختيار گذاردن سند وجود نخواهند آرد، مگر

 
به سند را رد آنند، يا اگر سندي را   درخواست دسترسي-غير از اعضاي هيأت دولت- اگر مراجع دولتي -١٩ماده 

 .مشروط تحويل آنند، متقاضي ميتواند عليه اين تصميم شكايت آند طور ده از آن بهبراي افشاي محتويات آن، يا استفا
 

 . روز رسيدگي شود٢٠چنين شكاياتي حداآثر بايد ظرف   به-٢٠ماده 
 

وزير به هيأت دولت، و شكايت عليه ساير مراجع به دادگاههاي عمومي تسليم خواهد   شكايت عليه تصميم-٢١ماده 
 .ون استثنائات دسترسي خواهد آمدترتيب آن در قان .شد
 

تصميم آميسيونهاي مجلس خبرگان و مجلس شوراي اسالمي طبق مواد مخصوص تدوين   حق شكايت عليه-٢٢ماده 
 .شد خواهد

 
چنين .  آمده، داده خواهد شد٢در ماده   يادداشت عدم دسترسي به اسناد دولتي فقط با توجه به مواردي آه-٢٣ماده 

 .آه دسترسي رد ميشود متذآر شود طور صريح به مورد يا مواردييادداشتي بايد به
 



فقط با مجوز . بايد با دقت زياد در يك قانون خاص تدوين شود  اين قانون٢ محدوديتهاي موضوع ماده -٢٤ماده 
 .جزئيات بيشتري را در خصوص آاربرد اصول آن تدوين آند چنين قانوني دولت ميتواند

 
 ائات دسترسي فقط رييس دولت ميتواند تحت شرايط خاصي، دسترسي به اسناد دولتي رااستثن  در خصوص-٢٥ماده 

 .مجاز آند
 

 نهادهاي مسئول جهت تدوين قوانيني آه در اين                               و ها  ماه وزارتخانه٣ هيئت دولت موظف است ظرف مدت -٢٦ماده 
قوانين الزم را مدون  ها و نهادهاي مسئول موظفند ظرف مدت يكسال انهوزارتخ. به آنها اشاره شده تعيين آند قانون
 .سازند

 
ريزي آشور تهيه و به تصويب هيئت وزيران  مديريت و برنامه  آييننامه اجرايي اين قانون توسط سازمان-٢٧ماده 

 .خواهد رسيد
 

جديد و ارايه بهتر و  فرصتهاي شغليبه منظور هماهنگي با تحوالت فناوري اطالعات و ارتباطات و ايجاد  -٢٨ ماده
آييننامه خاصي جهت در دسترس قراردادن اطالعات به  تواند مناسبتر اطالعات دولتي به متقاضيان، هيئت دولت مي

 .اجرا گذارد نحو الكترونيكي تدوين و به مورد
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 وزارت فرهنگ ٢٩/٥/١٣٨٥ مورخ ١٤٨٠٨/١ بنا به پيشنهاد شماره ٢٩/٥/١٣٨٥هيئت وزيران در جلسه مورخ 
يران و با توجه به مصوبات و ارشاد اسالمي و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسالمي ا

رساني  شوراي عالي انقالب فرهنگي و به منظور انتظام امور و فعاليتهاي اطالع) ٤٨٨(و ) ٤٨٦(تا ) ٤٨٢(جلسات 
فعاليت پايگاههاي ) ثبت، حمايت و نظارت(و توسعه خدمات دسترسي به اينترنت در آشور و با هدف ساماندهي 

 : ر و با مدنظر قرار دادنرساين اينترنتي ايراني در آشو اطالع
 الف ـ حق دسترسي آزاد و سالم مردم به اطالعات و دانش 

 رساني قانوني  هاي اطالع ب ـ حمايت از پايگاه
 پ ـ رعايت حقوق اجتماعي و صيانت از ارزشهاي اسالمي، ملي، فرهنگي و اجتماعي آشور 

 خود حسب مورد ت ـ مسئوليت مدني و حقوقي و آيفري افراد در قبال فعاليتهاي 
 : اينترنتي ايراين را به شرح زير تصويب نمود) سايتهاي(رساني  امه ساماندهي فعاليت پايگاههاي اطالع» آيين
 اينترنتي ايراني ) سايتهاي(رساني  نامه ساماندهي فعاليت پايگاههاي اطالع آيين

 تعاريف : فصل اول
 : روند ميـ اصطالحات زير در معاني مشروح مربوط به آار ١ماده 

آليه مراآز موجود در شبكه اينترنت آه ارائه دهنده خدماتي ): سايت و وبالگ(رساني اينترنتي  الف ـ پايگاه اطالع
 .  هستندFTP و wwwمانند 

رساني اينترنتي آه مسئول آن اطالعت و مدارك شناسايي خود و  پايگاه اطالع: رساني ثبت شده ب ـ پايگاه اطالع
رت فرهنگ و ارشاد اسالمي ارائه و مطابق قوانين و مقرات از جمله مقررات مصوب شوراي عالي پايگاه را به وزا

انقالب فرهنگي به ثبت رسيده و رسيد آن را دريافت آرده باشد و امكان برقراري ارتباط با شخص مورد نظر وجود 
 . داشته باشد

 اينترنتي آه در وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي ثبت رساني پايگاه اطالع: رساني با هويت نامعلوم پ ـ پايگاه اطالع
 . نشده باشد

رساني اينترنتي از جمله موارد موضوع ماده  موارد ممنوع براي انتشار در پايگاههاي اطالع: ت ـ موارد غيرمجاز
 فرهنگي مصوب شوراي عالي انقالب) ISP(رساني و اينترنت، رسا  نامه واحدهاي ارائه آننده خدمات اطالع آيين) ٦(

 . نامه اين آيين) ٧٧(و ماده 
رساني اينترنتي آه مشمول حداقل يكي از موارد  انتشار هر نوع داده در پايگاههاي اطالع: ث ـ فعاليت غيرمجاز

 . غيرمجاز ياد شده باشد
 ساماندهي و وظايف وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي : فصل دوم

اي مصوب شوراي عالي انقالب فرهنگي و ديگر قوانين و  ايانهرساني ر  ـ مقررات و ضوابط شبكه اطالع٢ماده 



 . باشد الرعايه مي مقررات حاآم الزم
رساني اينترنتي از  ـ وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي ضمن مديريت ساماندهي و نظارت بر پايگاههاي اطالع٣ماده 

 . آند اي مجاز و سالم در آشور حمايت ميه رساني اينترنتي ايراني ثبت شده و با فعاليت فعاليت پايگاههاي اطالع
 :  ـ وظايف وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي به شرح زير است٤ماده 

اندازس ساختار مناسب تشكاليت با استفاده از ظرفيتهاي موجود براي ساماندهي، هدايت و  بيني و راه الف ـ پيش
 . مجازحمايت از فعاليتهاي اينترنتي مجاز و برخورد با فعاليتهاي غير

 . بخشي به فعاليتهاي اينترنتي در آشور سازي و سامان بيني بودجه مناسب ساليانه به منظور سالم ب ـ پيش
 تعيين شرايط الزم براي پايگاه ، مديران مسئول سايت ها و نيز تعيين ساز و آار مناسب به منظور ثبت رسمي –پ 

 ورد پايگاه هاي اطالع رساني و لغو آن و اعالم عمومي هر م
 اتخاد راهكار هاي مناسب براي حمايت مادي و معنوي از عوامل تقويت آننده فعاليت هاي سالم و مفيد اينترنتي –ت 

 با اولويت خبر رساني 
 سازمان مديريت و برنامه ريزي آشور در راستاي تحقق بند هاي فوق موظف به همكاري الزم با وزارت –تبصره 

 فرهنگ و ارشاد اسالمي مي باشد 
 پايگاه ها و سايت هاي اطالع رساني اينترنتي ملزم به ثبت مشخصات مربوط و ثبت هويت مدير مسئول خود -٥ماده 

بارعايت قوانين و مقررات از جمله مقررات مصوب شوراي عالي انقالب فرهنگي در وزارت فرهنگ و ارشاد 
 . اسالمي مي باشند 

د را قبل از ابالغ اين تصويب نامه آغاز آرده اند ف حداآثر به مدت  پايگاه هاي اطالع رساني آه فعاليت خو–تبصره 
  مي باشند ١دو ماه براي ثبت فرصت دارند و پس از اين مهلت و عدم ثبت مشمول بند پ ماده 

  مسدود مي شود ٨ توسط آار گروه موضوع ماده ١ پايگاه اطالع رساني اينترنتي موضوع بند پ ماده -٦ماده 
 ات و نحوه رسيدگي به آنها تخلف: فصل سوم 

 انتشار و نگهداري هر نوع داده اعم از متن ، صدا و ، عكس ، تصوير ، آارتون ، پويا نمايي ، فيگور ، -٧ماده 
 اين ايين نامه باشد ١آاريكاتور ، فيلم و غيره آه از جمله حاوي مضامين زير و موارد موضوع بند هاي ت و ث ماده 

 : منوع است در پايگاه اطالع رساني م
 مطالب الحادي و نفي يا تضعيف اصول و ارزش هاي اسالمي و يا توهين به اسالم و مقدسان آن و اهانت امام –الف 

 و يا رهبري ) ره(
  توهين به اديان آسماني و آتب مقدس و انبياء و معصومين و مقدسان –ب 
 ع جمهوري اسالمي ايران  تحريك و تشويق به ارتكاب اعمال عليه امنيت ، حيثيت و مناف–پ 
و مقام معظم رهبري مدظلله العالي ، تحريف انقالب اسالمي ملت ايران و توهين ) ره( تحريف مطالب امام خميني –ت 

 به ارزش هاي آن 
 هر گونه اقدام عليه قانون اساسي و يا تفرقه افكني و خدشه در وحدت و وفاق ملي و استقالل و تماميت ارضي –ث 

 بد بيني و نا امدي يدر مردم نسبت به مشروعيت و آار آمدي نظام و يا القاء 
  توهين به اقوام و اقليت هاي مذهبي –ج 
  افشار اسرار و اسناد طبقه بندي شده از قبيل نظامي ، امنيتي و سياسي دولتي و خصوصي –چ 
  اشاعه منكرات و ترويج فحشا و مطالب مغاير با عفت و اخالق عمومي –ح 
 ن به اشخاص حقيقي و حقوقي  توهي–خ 
  اطالعات خصوصي و شخصي افراد بدون اخذ اجاره آتبي از آنان –د 
 .  انجام فعاليت هاي اقتصادي غير قانوني از قبيل پولشويي ، تجارت هرمي و غيره –ذ 
  تبليغ يا آموزش پايگاه هاي اطالع رساني غير مجاز –ر 
 ) فيلترينگ(مسدود سازي پايگاه هاي اطالع رساني غير مجاز  آموزش و ارائه هر نوع روش مقابله با –ز 
  نشر اآاذيب و افترا –ژ 

 .  برقراري هر نوع پيوند آه مبلغ و مروج پايگاه هاي اطالع رساني حاوي مضامين جزء هاي فوق الذآر باشد–س 
  هر نوع اقدام خالف شرع يا قانوني ديگر يا مخالف ضوابط و مقررات –ش 

 اين آيين نامه و بند هاي آن در ٧ او ماده ١موضوع بند هاي ت و ث ماده ( شار هر نوع داده ممنوع  انت-٨ماده 



پايگاه هاي اطالع رساني منجر به ارسال گزارش از طريق وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي به آار گروه تعيين 
المي ، اطالعات ، ارتباطات و فناوري مرآب از وزيران فرهنگ و ارشاد اس( مصاديق پايگاه هاي غير مجاز اينترنتي 

 . به منظور مسدود سازي پايگاه اطالع رساني خواهد شد ) اطالعات و دادگستري 
 رسيدگي به اداره فعاليت غير مجاز پايگاه هاي اطالع رساني ثبت شده با توجه به نوع و آثار آن به يكي از -٩ماده 

 . اهد بو داشكال زير حسب مورد و يا حسب شدت و ضعف آن خو
 تذآر رسمي به مسئول پايگاه هاي اطالع رساني نسبت به حذف داده يا داده هاي ممنوع و جبران ان مانند –الف 

 اصالح يا عذر خواهي 
ساز و آار الزم براي ابالغ تذآر رسمي به اين دسته پايگاه ها توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي تعيين مي 

 . شود 
آار گروه تعيين مصاديق پايگاه هاي غير مجاز اينترنتي با تقاضاي مسدود سازي پايگاه اطالع  ارسال گزارش به -پ 

 . رساني براي مدت محدود يا تعطيل دائمي 
 مسئوالن پايگاه هاي اطالع رساني ثبت شده آه به دليل تخلف مسدود شده اند ، مي توانند رد خوسات تجديد –پ 

 . ه ياد شده به وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي ارائه آنند نظر خود را براي بررسي در آار گرو
  ساير مقررات –فصل چهارم 

 اتخاذ تصميم نسبت به پايگاه هاي موضوع اين آيين نامه مانع طرح شكايت عليه آنها در مراجع ذي صالح -١٠ماده 
 . و جبران خسارت و مجازات قانوني نمي باشد 

يا الحاق و جايگزيني در اين آيين نامه پس از طرح و تصويب در هيات وزيران  هر گونه تغيير ، اصالح و -١١ماده 
 . مجاز خواهد بو د

 توسط معاون اول رئيس جمهور ابالغ شده ٥/٩/١٣٨٥هـ در تاريخ ٣٥٧٤١ت/١٠٩٠٦٠اين مصوبه با شماره 
 .است
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   مهرداد اميررضايي:  ترجمة
 

  ١٣٨٣ :   اول چاپ
    نسخه١٠٠٠ :  شمارگان
    طيراني ربابه: نگار  حروف

   :  و صحافي ، چاپ ليتوگرافي
   اسالمي  و ارشاد   فرهنگ  وزارت  و انتشارات  چاپ سازمان

  ١٣  ، شمارة  دوم آوچة ،   پاآستان ، خيابان  شهيد بهشتي خيابان:  انتهر
  ٨٧٣٧٢٤٨ ، ٨٧٣٠٤١٣ :  تلفن

  ٨٧٣٠٤٧٧: دورنگار 
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     آلمان  مطبوعات  قانون 
  

    مقدمه
  

     مطبوعات  آزادي  اساسي اصول -١
  

  : دارد  اشعار مي  مطبوعات مورد آزادي  در   آلمان  فدرال جمهوري   اساسي  قانون٥   مادة
   آزادانة دسترسي   تواند مانع  نمي آس  آزاداند و هيچ تصوير   گفتار، نوشتار و  صورت  به  مطالب افراد در بيان. ١  

   خبر و گزارش  و تهية مطبوعات   آزادي.  باشد     جامعه  امنيت  مّخل  اطالعات اين   آه  شود مگر اين  اطالعات ها به آن
  .شود نمي    اعمال  سانسوري گونه  و هيچ  است  شده تضمين ها   رسانه    توسط

   و ، قوانين  است آمده    مربوطه هاي نامه  و آيين  عمومي  قوانين نويس پيش  در   اطالعات  آسب  حق هاي محدوديت. ٢  
  .شود مي    مربوط  و جوانان  فردي    اخِال  از شؤون و صيانت   ظت حفا  به  آه هايي نامه  آيين 
  آننده تعيين  بسيار   اهميت  داراي  فدرال  اساسي  قانون دادگاه   هاي  در قضاوت  همواره  و اساسي  اوليه  قوانين  اين 

نبود . محدود آند  را  تواند آزادي  نمي  دولت  اصل  اين  و براساس است    ليبرال هاي  حكومت  داراي  مناطق براي
   براي  منتشره  سياسي مطبوعات    زيرا آزادي  آزاد است هاي  دولت و اساسي   ، عنصر ذاتي سانسور در مطبوعات

  پل    همچون ، مطبوعات  دموآراسي  معرف آشورهاي  و در   است  و ضروري  بسيار الزم دموآراتيك   هاي حكومت
ديگر     از طرف  و ملت  طرف  از يك  مجلس  و نمايندگان دولت    بين  دوجانبة  و آنترل يجاد رابطه ا  براي ارتباطي
  . است

  . است    دو بخش  شامل  مطبوعات  آزادي  اساسي  اصول 
   توسط هآمد وجود   به هاي  محدوديت  در مقابل  مطبوعات خانوادة  و   مطبوعات  قانوني  اصول  شامل  آن  نخست  بخش 

   دوم در بخش.   است  شده تضمين``    آزاد  مطبوعات''  نهاد   با عنوان  آلمان اساسي  قانون  ٥   در مادة  آه  است دولت
 و   آلي  قانون  او قرار دارند يك نظارِت حقوققي    تحت  آه  و مطبوعاتي  اشخاص  تمام  براي است    موظف دولت

   به  آزادانه  دستيابي  اصل براساس.   است مطبوعات    به  آزادي  امر نيز دادن  اين ةفراگير اجرا نمايد و الزم 
  دستيابي   ها جهت  را در اختيار رسانه  الزم اند امكانات موظف  امور   و اولياي  مطبوعاتي هاي ، سازمان اطالعات 

  . نمايند  فراهم  اطالعات آزادانة
 و  سازي آماده  خبر تا  آوري  توليد و جمع  را از زمان مطبوعات    آزادانة  فعاليت  آلمان  اساسي  قانون١ بند ٥   مادة 

  .آند  مي  تضمين  آن چاپ

 

     حمايتي قوانين. ٢  
 

  عمومي    قوانين اين.   است  شده بيني  نيز پيش مطبوعات   ،قانون ويژة  آلمان  فدرال  جمهوري  عمومي  در قوانين 
  :د ازان عبارت

 را  مطبوعات   اندرآاران  ندارد دست  حق آس هيچ.  باشد مطبوعات    عليه  آه آمدي  پيش  يا هرگونه  ماليات  ممنوعيت 
   به  آزادانه دستيابي    براي  مطبوعات  قانوني تواند از حق  نمي قدرتي  و   دولت  نمايد و هيچ  همكاري مجبور به



  .  است  شده تضمين    مطبوعات آزادي.  سؤال و پيگرد قرار دهد تحت  را   آن نمايد و يا  ممانعت اطالعات
  قانون  از   مطبوعات  آه  است  در صورتي  نمود و اين توقيف   توان  مي  خاصي  شرايط  تحت  را فقط  مطبوعات 

  آه... ، خبرنگار و مديرمسؤول   از سردبير، ناشر، اعم(اند   شاغل مطبوعات  در   آه آساني.  نمايند  تخطي مطبوعات
  در اين.  خبر را ندارند  راوي و همچنين    يا نويسنده  مؤلف  عليه  شهادت ، حِق دادن)آاراند به   طور مستمر مشغول به

  اين در .  نمايند گيري توانند تصميم ، مي  مطبوعات قانون   ، براساس  مطبوعات  و دادگاه  صنفي هاي انجمن   مورد فقط
   شهروندان خصوصي    اطالعات  حفظ ، مگر در چارچوب  است نشده   ها داده  رسانه  به اي  امتياز ويژه گونه مورد هيچ

  .ها  از آن در برابر سوء استفاده

 
    مطبوعات  در آزادي حدود مداخله. ٣  

 
را    هايي  محدويت  عمومي  و قوانين ت اس  نكرده تضمين طور نامحدود   را به  مطبوعات ، آزادي٥   مادة٢   تبصرة 

  جوامع ها در   محدوديت اين.   است  آرده بيني  پيش اخالقي    شؤونات  و حفظ  از جوانان  و صيانت  حمايت دربارة
  ايالتي  گذاران قانون  براي    حقي  آشورها نيز چنين  اين  اساسي در قانون .   است  شده  پذيرفته خواه  و آزادي دموآراتيك
  . را ندارد مطبوعات    قانون  در محتواي  دخالت  حق وجه هيچ گذار به قانون اند و   شده  قائل و فدرال

  :   آمده چنين  اين  آلمان اساسي    قانون  بسيار معتبر و موثق  از مصوبات  در يكي 
  ، قوانين  و عمومي ساده    قوانين وسيلة  به نبايد شود آه مستفاد مي   گونه  اين  اساسي  قانون  اصلي  از محتواي 

 شود   تنظيم  بايد طوري  عمومي قوانين.  نيست    و عاقالنه  آار منطقي  شود زيرا اين  گرفته ناديده    و اصلي اساسي
 باشد و   داشته آن  با   منطقي  باشد و از نظر محتوا رابطة اساسي  و   اصلي  قوانين ، مشابه  از نظر تأثيرات آه 

   قوانين  بين  ارتباِط دوجانبة پل. گردد    حفظ  شرايط  در همة  قوانين  اين  محتوايي ارزش    تفسير شود آه اي گونه به
يكديگر تأثير   از   نخواهد شد، بلكه  عمومي  قوانين توسط    و اصلي  اساسي  تحديد قوانين ، موجب عمومي  و  اساسي

  هاي  حكومت هرروي به. هستند    اساسي ساز قوانين  زمينه  عمومي ، قوانين واقع گراند و در  يكدي پذيرند و مكمل مي
  هاي محدوديت    لزوم اند تا بتوانند در صورت گنجانده  خود   و اساسي  اصلي موارد را در قوانين    اين دموآراتيك

  . آنند موردنظر را وارد قانون
   باشد در اين  داشته تداخل    حقوق عمومي  از مصوبات  با يكي مطبوعات    آزادي ة حقوق اولي  هر دليلي  اگر به 

 ١   تبصرة  به  نسبت  برتري گونه  هيچ اساسي    قانون٥   مادة٢  ، تبصرة آمده  پيش هاي محدوديت    رفع  براي صورت
   را حل وجود آمده به    مشكالت توان  مي قيق د  و ارزيابي سنجش  و   خاص  موازين با رعايت.   نخواهد داشت٥  مادة 

  .نمود

 
   مطبوعات    غيرقانوني  در برابر انتقادهاي محافظت. ٤  

 
ها از  سازمان  افراد و  ، اين...ها و  افراد، سازمان  عليه مطبوعات  انتقاد شديد  ، در صورت  مطبوعات  قانون  طبق 

  .  برخورداراند  قانون حمايت
     مطبوعات ادارة.   الف 
 ديگر  طرف  و از   وابسته  مطبوعات  آنترل  از طرفي  آن وظيفة    آه  است  آلمان  مطبوعات جا منظور ادارة  در اين 

.  است)  برعكس ها و  ها و سازمان از افراد، شخصيت( شديد  انتقادات  تهديدها و   در مقابل  از مطبوعات دفاع
   آلمان  فدرال  جمهوري مطبوعات    آل  ادارة هاي  شكايت  پيگيري  در آميتة مطبوعات    ادارة  به  رسيده هاي دادخواست
   حقوق مطبوعات  دربارة  مدوني  عام قوانين    شامل  آلمان  مطبوعات  ادارة  قانون  آتاب همچنين شود و   مي بررسي



 و  قوانين    اين  آه  است  شده  گنجانده  در آن  چاپي آارهاي  و   نيز در مورد امور انتشاراتي شماري  بي قوانين  و  است
   آتاب  براي مكملي  و  آوري  جمع شده بندي  دسته صورت به)  و انتشارات    مطبوعات  مديريت  اصلي خطوط(ها  توصيه
  .  است)   قوانين مجموعه ( قانون

   الزم هاي آموزش  ''   به توان  مثًال مي  وجود دارد آه اسياس   اصل١٦قوانين  در مجموعه   در مورد امور انتشاراتي 
ها  گزارش. شود  مي شمرده    مطبوعات  مقررات  معتبرترين عنوان  به  قوانين اين .  نمود اشاره``  انتشار اخبار  براي

  .  شود  چاپ  تيتر و روش  همان و با صفحه    ناشر در همان وسيلة  شود بايد به ها اثبات  آن آذب  بعدًا   آه و ادعاهايي
  به    و توجه  شمردن محترم.   است نگاري منشور روزنامه  اخِال و  ، خالف  و اساس پايه  بي هاي  انتشار اتهام 

   طريقة مطبوعاتي  در امور  جهت بدين.   است  مطبوعات اصلي    افراد از وظايف  و خصوصي  اجتماعي شخصيت
  .  مدنظر قرار گيرد  آامًال مناسب صورت به  بايد  ن خبر و انتشار آ آسب

     قانوني هاي روش.   ب 
 را  قانون    هستند آه منظور مطبوعاتي.  ايجاد آرد مطبوعات    براي هايي  محدويت توان ها مي  دادگاه  از طريق 

  عمل  را به  الزم اقدامات    مرتبط ضايي ق  قوانين توانند از طريق  مي قضايي    مراجع صورت آنند، در اين  نمي رعايت
   با توهين  همراه  نادرستي اگر ادعاي .   است  جوابيه  چاپ  به  مطبوعات  آردن  ملزم قانوني  موارد   از اين يكي. آورند

   قبل نادرست   ادعاهاي گونه توانند از انتشار اين مي    قضايي گذار و مسؤوالن  شود قانون  چاپ مطبوعات  در  و تهمت
   حقيقي ادعاهاي   تنها دربرگيرندة ها نه  ادعاها و تهمت گونه اين  از  جلوگيري.  نمايند  جلوگيري و يا بعد از انتشار آن 

 وارد شود  افراد خدشه    شخصيت  به  آه هنگامي. گيرد افراد را نيز دربرمي   هاي  ديدگاه  بلكه  است و حقوققي
   نمايند و فرد خاطي  اقدام  و حقوققي حقيقي  افراد   حيثيت  اعادة  به اند نسبت  موظف قضايي   گذار و مسؤوالن قانون

  . نمايند  غرامت  پرداخت  و وادار به مجازات را 
ها و  سخنراني گيرند، مثًال   قرار مي  مورد پيگرد قانوني قضايي    محاآم  توسط  مطبوعات  واقع  خالف  ادعاهاي 

  ، اعادة  قرار گرفته توهين  و   مورد تهمت  آه  از فردي  است  موظف  قانون حالت   در اين.   رايج  و افتراهايها توهين
  . است  شديدتر   در مورد سياستمداران  احكام  اين اجراي   خصوص به.  آند حيثيت

  :   است  آمده گونه شوند اين  افراد مي  آزادي مّخل    آه ، در مورد آساني  مجازات  قانون١٧٨   در مادة 
  ، خبر يا مصاحبه گزارش  انتشار  وسيلة طور آشكار يا به  را به شهروندي    و سياسي  اجتماعي  زندگي  فردي وقتي

  عمل    صورت  خطر افتد در اين  فرد به  آن اجتماعي    شود زندگي  باعث  عمل  بزند و اين تهمت  او  تهديد آند و يا به
  . است  پيگرد   و قابل  شده  تلقي ، مجرمانه مفتري

. آورد مي   عمل  به ها ممانعت انتشار نامحدود اخبار و گزارش  از   آه  است  از قوانيني  جزا يكي  قانون١٣١   مادة 
ها و  ان انس عليه   رحمانه  بي  يا خبر، خشونت ، گزارش انتشار مقاله   وسيلة  به ، اگر فردي  قانون  اين براساس
   اعمال  دهد و يا از اين جلوه   اهميت  و بي  را عادي  اعمال  و اين تفسير نموده  را   غيرانساني هاي  روش همچنين
  .  شود و مجازات    و بايد محاآمه  است  تفكر نژادپرستانه مصدِا اشاعة  و تمجيد نمايد  تعريف

اند  عبارت    آه  است  سياسي  جرائم تر شامل تحديد آند بيش  را  عات مطبو تواند آزادي  مي  آه  ديگري  مواد قانوني 
 و  ملي    امنيت  خطر قرار دادن ، و در معرض  آشور و دولت به   ، خيانت)  جنگ  به تحريك (  صلح  به خيانت: از

  .  است قضايي پيگرد    موارد غيرمجاز و قابل گونه انتشار اين.  نظامي  و   و نشر اسرار دولتي  با پخش خارجي

 
     ايالتي  مطبوعات قوانين. ٥  

 
.   است فدرال  و   ايالتي  دو صورت  آشور نيز به  اين گذاري قانون    و صالحيت  است  فدرال  دولت  داراي  آشور آلمان 

  .  آشور است  مطبوعاتي قوانين   آنندة  تعيين  ايالتي  مطبوعاتي قوانين
   مصوبات محدود به  را   مطبوعات  در حوزة  فدرال  حكومت گذاري قانون    صالحيت  اساسي  قانون٧٥   مادة٢   تبصرة 

   مشخص  فدرالي را قوانين    ايالتي  قوانين چارچوب. داند  مي  مطبوعات  به مربوط    عمومي  مقررات در چارچوب
 ندارند   احتياج  جداگانه  مطبوعاتي قوانين    به  مختلف هاي ت ايال نگاران  روزنامه  اتحادية ماده    اين براساس. آند مي



  .  دارد  آامل هماهنگي    فدرال  مطبوعات  با قانون  ايالتي مطبوعات   زيرا قانون
  سال  در   و غربي  شرقي  آلمان  شد و وقتي  تصويب١٩٦٤   ـ ١٩٦٦   در سال  مطبوعات ، قانون  غربي  در آلمان 

 شد   باطل  آلمان فدرال    جديد جمهوري هاي  در ايالت  شرقي  آلمان سابق    مطبوعات  متحد شدند، قانون ه دوبار١٩٩٠
 را مدنظر   هدف گذار سه قانون ،   قانون در اين.   گرفت  شكل  آلمان  فدرال در جمهوري    يكساني  مطبوعاتي و قانون
  :  داشت

  ؛  درست  و   مناسب  مطبوعات  قانون وجود آوردن به. ١  
     نمايند امنيت    احساس تنها مطبوعات ، تا نه  آلمان  فدرال جمهوري  در   مطبوعات  براي  مشخص ايجاد چارچوب. ٢  

  فرما شود؛  سراسر آشور حكم  در   واحدي  مطبوعات  قانون بلكه
  آزادي    درخصوص  اساسي  قانون٥   مادة    در طور آه آن  را،  خواهي  آزادي  روح خواست گذار مي قانون. ٣  

 را   ايالتي مطبوعات    در قوانين شكني  موارد قانون  آند و همچنين  احيا   مطبوعات ، در قانون  بيان شده مطبوعات
  .بيابد

  :اند از عبارت    ايالتي  مطبوعات  قانون  مصوبات ترين مهم  
     مطبوعات  عمومي وظايف.  الف  
  در همة    مهم اين.   است  مطبوعات  عمومي  مسائل شناخت ،   ايالتي  مطبوعات  قانوني  وظايف ترين  از مهم  يكي 

 و يا  انتقاد آردن ،  يابي توليد و انتشار اخبار، موقعيت:   مطبوعات همة    وظايف  با مضمون  ايالتي  مطبوعاتي قوانين
  . تأثيرگذار باشد، وجود دارد جامعه    بر ساختار نظري موارد ديگر آه

     مطبوعات رساني  اطالع حق.   ب 
  رساني  اطالع حق    و مردم  دولتمردان  در مقابل دهند آه  مي مطبوعات    را به  حق  اين  ايالتي  مطبوعات  قوانين  همة 

 از معدود   آلمان فدرال   مهوريج.   است  نيز مورد تأآيد قرار گرفته قضايي  از نظر   مسأله  باشند و اين داشته
  . است    شمرده  را محترم  دولتمردان  عليه رساني اطالع    حق  آه  است آشورهايي

     مطبوعات  خاص وظايف.  ج  
ها را  واقعيت    بايد تا حد امكان  باشد و مطبوعات  داشته همخواني    بايد با حدود مطبوعات  مطبوعات  ويژة  حق 

 از انتشار  ها قبل اخبار و گزارش    و سقم  بايد در مورد صحت  مطبوعات جهت بدين .  نمايند  گزارش  هست طور آه آن
   با پيگرد قضايي  آه ها و يا آثاري اخبار و گزارش   اند از چاپ  موظف  مطبوعات اساس براين. نمايند    حاصل اطمينان

  . نمايند ، اجتناب  است همراه 
   اه برداشت. د  
 و   مفصل اظهارات.   از خبرها است  در بعضي تصرف  و   دخل  عدم  مطبوعات  مشكالت ترين  از مهم  يكي 
  محض    باشد زيرا به  و ج ، ب  الف  بندهاي  شرايط بايد داراي    آه  موارد است  از اين  يكي برانگيز مقامات جنجال 

   و قانون  مطبوعات قانون   ، رعايت  حقوق شهروندي  از نظر رعايت شده چاپ    مطالب  محتواي  خبر، مسؤوليت چاپ
. شود  مي  مطبوعات  توقيف باعث  موارد   اين  نكردن  زيرا رعايت  است امور مطبوعاتي   اندرآاران  با دست مجازات
امتياز و  ، ناشر، صاحب يسنده نو  و امضاي نام    ادواري  نشريات شود و حتي  مي  چاپ  آه هر اثري خاطر بايد در  بدين

  .  باشد  آامًال مشخص مسؤول مدير 
     مدير مسؤول وظايف. هـ   
  تخلفي    آند تا در آن  را بازبيني  موارد منتشره  و جميع مقاالت ها، اخبار،  ، گزارش  از چاپ  بايد قبل  مدير مسؤول 

بايد شخصًا از  خاطر او  بدين.  نمايد شود جلوگيري  مي  مجازات باعث    آه  مقاالتي  باشد و از محتواي  نگرفته صورت
 امر وجود   در اين  تخلف احتمال    باشد زيرا آه  داشته  آامل شود آگاهي منتشر مي  او   اختيارات  در حوزة  آه مطالبي
  .دارد

   ها  آگهي  از بخش  مديريت تفكيك. و  
.   نماييم ها تفكيك آگهي  را از بخش  مديريت بايد بخش    آنيم  حمايت بوعات مط  از اهداف  بتوانيم آه  اين  براي 
نمود، بايد از     ديگر تفكيك  از متون  و ترتيب نظر ساختار و نظم  از   نگاه  در اولين ها را نتوان  آگهي  شكل آه مادامي 



  . آورد عمل  به  جلوگيري  آگهي چاپ
  '   دعوي اقامة.  ز 
  حقوققي  يا   فرد حقيقي  شود آن  چاپ  يا غيرواقعي واقعي    ادعايي اي  فرد يا مؤسسه  عليه مطبوعات اگر در  

اند،   موظف مطبوعات .   نيز مجاز است  واقعي  ادعاهاي  عليه دادخواست   ارائة. نمايد'   دعوي تواند اقامة مي
   اصل  آه  حروف  و با همان ستون  و   صفحه ، در همان خ پاس  از وصول  پس بالفاصله  را  حق  ذي  و پاسخ توضيحات

  . برسانند  چاپ ، به است    منتشر شده مطلب

 
     آلمان  مطبوعات اتحادية. ٦  

 
،  رساني اطالع    و آزادي  استقالل ، شامل  آلمان  فدرال جمهوري    در قانون اساسي  مطبوعات شدة  تضمين  آزادي 

  در برابر افكار عمومي  آار خود   به  بايد نسبت نگاران  و روزنامه داران چاپخانه ،  ناشران.  تقاد است و ان  بيان آزادي
 از   سوءاستفاده  و بدون بايد آگاهانه ها   آن  انتشاراتي وظايف.  نمايند  مسؤوليت احساس ها   آن هاي  و ديدگاه جامعه
  .  باشد با واقعيات   و توأم  غيرمتعارف و اعمال    شخصي عاليق

  قوانين. تر آرد ملموس  را   مطبوعات اي ، اخِال حرفه  آلمان مطبوعات    اتحادية١٩٥٦   مصوب  انتشارات  آلي  قوانين 
  نظرهاي  نقطه  اساسي  با قانون منطبق    و قوانين  اساسي  قانون  در چارچوب شود آه مي    وظايفي  شامل آلي

  .  نمايد  را حفظ  مطبوعات  آند و آزادي را منعكس   مطبوعات
     مطبوعات  خودسانسوري  قانوني اصول.  الف  
   همراه  به  آلمان مطبوعات    ادارة  فعاليت ، براي  مطبوعات خودسانسوري    براي  اساسي  قانون  حقوققي  چارچوب 

   آزادي  تبصره در اين.  است    آمده  اساسي نون قا٥   مادة  يك  حقوق در تبصرة اين    تضمين  به  مربوط قوانين
 مورد تأآيد قرار   فيلم راديو و آزادي ،   مطبوعات  آزادي  و همچنين  است  شده  تضمين بيان    و آزادي رساني اطالع
بر در برا ``   ارتباطات  اصلي حق  ''  اين.   است  ذآر شده  در آن طور واضح سانسور به   ، ممنوعيت گرفته

   آه  است  ضروري  نكته  اين ، زيرا يادآوري  است گرفته  قرار   اساسي  قانون  آلي  ديگر و اصول حقوققي   هاي موقعيت
مورد     انساني  جايگاه  حفظ  به ، حقوق مربوط  است انسان    و مقام  در مورد شأن  آه اساسي  قانون  يك در مادة 

   شخصي حق  و  طور عام  به  حقوق شهروندي  اساسي  قانون٢  نين در مادة همچ.   است  قرار گرفته توجهي آم
   قرار گرفته توجهي نيز مورد آم    است  در قانون اساسي  بسيار پيشرفته هاي حق  از   يكي  آه  اطالعات  به دسترسي

  هايي  نيز محدوديت  مطبوعات آزاديو     بيان ، آزادي  دموآراسي  به  مربوط رو نيز اصول ميانه   هاي در نظام.  است
   حق  گاهي  شده ها تصويب  آزادي تر و تضمين بيش   هاي  آزادي  براي  ديگر آه  نيز مانند قوانين عمومي   قوانين. دارد

  براي.  نيست    از فايده  خالي  قوانين  از اين جا ذآر بعضي اين در . آند  را محدود مي رساني  و اطالع  ارتباطات آزادي 
  ؛ حق  مجازات قانون    در آتاب  دولت  توسط  جنايتكاران افراد در مقابل    امنيت  افراد، تضمين  احترام  حفظ مثال

 ١٠٠٤ و ١٢،٨٢٣، مواد شهروندي ها و حقوق   اتحاديه  به ، حقوق مربوط ماليات    آار، حق ، حق  چاپ انحصاري
  . شهروندي  حقوق  در آتاب

 معنا  بدان    باشند و اين  داشته  مطابقت  عمومي  قانون٥  مادة  ٢   در تبصرة  مطروحه  بايد با ادعاهاي انين قو  اين 
  .اند اساسي    از مواد قانون ، مغاير با بعضي مطبوعات    محدودآنندة  خاص  قوانين  آه است

 و  درنظر گرفته  را   متفاوتي هاي ، بخش لمان آ اساسي  قانون   ، دادگاه  و مشروع  قانوني هاي  خواسته  براي 
.   است  قرار داده نفع ذي  و در اختيار افراد   آرده  معيار ــ چاپ عنوان  ــ به خاص   هاي  را با دستورالعمل هايي آتابچه

 و  باطات ارت  به مربوط    قوانين  با اجراي  آه  شده  و نوشته  طراحي طوري    عمومي ، قوانين با وجود اين
   موقتي قوانين.  نمايند  خود را حفظ قدرت    قوانين  وارد نشود و اين  قوانين  اين  به اي خدشه   گونه  هيچ رساني اطالع
   به  رسيدن  براي اي  مقدمه  مطبوعاتي  موقتي قوانين   اين. آند  مي  را مشخص  مطبوعات  آزادي قواعد آلي   ايالتي

 از  بهتر مطبوعات    هرچه  درك  براي  ايالتي  مطبوعات  قوانين اهداف   همة.   است  مطبوعات زادي آ  يعني  اصلي هدف 



   قوانين انگاشتن  ناديده    به  آه  از اقدامات  بعضي  به توان جا مي در اين.  است    خودسانسوري  به  مربوط قانون
ها و  ، اخبار انجمن  مطبوعات آزادي   ، سلب  مطبوعات  به دن رسان  آرد مانند آسيب اشاره شود   منجر مي مطبوعاتي
  . حكومت    توسط  قانون  خالف  اعمال  و بعضي مطبوعاتي   هاي سازمان

   دوانده ريشه    در ساختار مطبوعات  آه  است  مديدي هاي مدت    مطبوعات  توسط  فكر خودسانسوري  وصف  با اين 
 قرار  تر مورد پذيرش راحت  نيز   بر مطبوعات  حكومت  آنترل  آه  شده باعث   مطبوعات   خودسانسوري اثرات.  است

  .   است  شده  با حكومت  مطبوعات تقابل    امر باعث  اين گيرد آه
ر ب)  حكومت(     بيروني  قدرت  ِاعمال  باعث  ويژه هاي در چارچوب ها   خود آن  توسط  مطبوعات اي  حرفه  موقعيت  حفظ 

  .   است حاآمه    و قدرت  بهتر از سانسور دولت خودسانسوري    آه معناست  بدين  و اين هاست آن
   و قدرت مطبوعات    خودسانسورِي اختياري چگونگي. شود مي    شروع  آلمان  مطبوعات  ادارة جا آار اصلي  از اين 

   آزادي  تضمين  را براي حقوققي  آامًال   بايد فرايندي البته (  است  شده شناخته  آامًال   اداره  اين ها براي  آن هدايت
  ).قرار دهند  مدنظر  مطبوعات

ساختار    آند بلكه  مي ها را حل  رسانه تضادها و مشكالت ،   و اخالقي نحو مطلوب تنها به  نه  فرايند قانوني  يك 
  . آند  مي  حمايت  از اخِال صنفي اي حرفه

  عنوان به    نه ؛ البته  است  معمار امور مطبوعات عنوان  به آلمان    مطبوعات  ادارة  براي  و امتيازي زيت دقيقًا م  اين 
   آلمان مطبوعات    ادارة  صورت در اين.  بخشد  را توسعه مطبوعات تواند آار   مي  آه  نهادي عنوان  به ناظر، بلكه

 قرار   پوشش ها را تحت اتحاديه   شود و همة  مي آند شناخته  مي فاع د مطبوعات  از حقوق   آه  سازماني عنوان به
   دفاع  از مطبوعات  و حقوققي  حقيقي منتقدان  در برابر   آلمان  مطبوعات شود تا ادارة  مي باعث  مجوز  اين. دهد مي

  .  نمايند مراجعه    آن  به ، شهروندان  مشكل  بروز هرگونه در صورت آند و 
     مطبوعات  تاريخي توسعة.  ب  
وايمار     جمهوري در زمان. شود  مي  بهتر موضوع  درك باعث    آلمان  مطبوعات  ادارة  از تاريخچة اي  شمه  بيان 

   رايش مطبوعات  دفتر   شامل  آرد آه  را ارائه  مطبوعات قانون    اولية  طرح  آشور رايش وزارت) ١٩١٩ ـ ١٩٣٣(
   گنجانده آشور رايش  وزير   و حقوققي  شخصي  ديدگاه  اوليه بود و در طرح    ايالتي دفتر مطبوعات   آن همراه و به
  نفع  افراد ذي  با مقاومت  طرح اين .  وزير آشور باشد  نظرات بايد تابع  مي آشور ايالت  وزير   طرح در اين.  بود شده

.  رسيد  و توافق بندي  جمع  يك  به آلمان    مطبوعات  قانون در مورد  رايش  اتحادية١٩٢٧  سال  شد و در  مواجه
  .  نبود آننده  و قانع  اثربخش وجه هيچ به    آه قانوني

  آه  شد   نوشته  آلمان  آل  براي  جديدي  مطبوعات قانون ،   رايش  دستور گوبلز، وزير تبليغات  به١٩٣٣   در سال 
  . گرفت  گوبلز قرار   در دست  نازي  حكومت  در زمان تبليغاتي  از نظر  زاب آشور و اح  آل  آنترل  آن واسطة به

   جديدي قانون    و تدوين  فكر تصحيح  به  شد تا دولت شد ـ باعث    اشاره  آن  در باال به ها ــ آه  سال  آن  منفي  تجربيات 
 با   تبصره ، يك آن  در   نمود آه  را ارائه ت مطبوعا  جديد قانون  طرح آلمان  آشور   وزارت١٩٥٢  در سال. باشد
 خاطر   به  طرح اين. آرد مي  را اجرا   آن  صنفي بايد انجمن  مي  بود آه  شده گرفته  مدنظر قرار   خودسانسوري عنوان
  . د ش  مواجه  با شكست انتشاراتي  و  نگاري  روزنامه هاي  گروه  و مقاومت حكومت   داورانة  پيش هاي ديدگاه

  سال  در   آلمان  مطبوعات ، ادارة  از آن گيري و با سرمشق  ١٩٥٣   در سال  انگلستان  مطبوعات  ادارة  با تأسيس 
  .  گرديد  تأسيس١٩٥٦

     آلمان  مطبوعات ساختار ادارة.  ج  
  مطبوعات    شد ادارة يب تصو  و حقوققي حقوق افراد حقيقي  و   حقوق شهروندي  به  مربوط  قوانين آه  از آن  پس 

 ١٩٨٥  فوريه  ٢٥   مورخ  در جلسة  اتحاديه  و ساختار اين وظايف .  رسيد  ثبت  به  اتحاديه  يك عنوان  به آلمان
   صنفي مجمع :  بودند از  متشكل  شد آه  معروف  آلمان مطبوعاتي    ادارات  اتحادية نام  گرديد و به مشخص
و )  DJV  ( آلمان   نگاران  روزنامه ، اتحادية)  BDZV (ها   روزنامه ناشران   ، اتحادية  و ناشران نگاران روزنامه
   و هنري  تخصصي هاي گروه ها و   آاغذ، انتشاراتي  به ، امور مربوط چاپي ،  اي  رسانه  آارهاي  آه مؤسساتي
   آزادي دهند و با هدف  مي انجام [ )  صنعتي   اي  رسانه هاي گروه ]  IC    به  معروف هاي رسانه(    نگاري روزنامه

  حمايت    آلمان  مطبوعات  به  مربوط هاي  از ديدگاه  اتحاديه اين    بودند و با تشكيل  آمده  گردهم  در آلمان مطبوعات 
 امور   به مجمع    و اين يافت  مي  رسميت  مرتبط هر چهار سازمان  از   دو نماينده  اعضا با عضويت مجمع. آردند

  عنوان  به  اتحاديه اين. آرد مي  را اتخاذ   نهايي  و تصميمات پرداخت  مي سازمان    سياسي  و مسائل ، مالي حقوققي



آرد و  را برگزار مي)   حقيقي مطبوعات   ادارة (  آلمان  مطبوعات ادارة)   عمومي مجمع(    ، پلنوم  تخصصي ادارة
  همة . داد  مي ها تشكيل  و دادرسي  مهم هاي گيري تصميم    عضو براي١٠ را با  سران)  مجمع ( پلنوم   همچنين
 و  نگاران روزنامه  و   آلمان  مطبوعات  ادارة ، براي  وابسته هاي سازمان    پيشنهادهاي  از رسيدن ، پس مصوبات
  رياست. االجرا بود  الزم وابسته   ارات اد  همة  براي  دو ساله  دورة  در يك مصوبات   و اين. شد  مي  ارسال ناشران
  . شد  مي  تعويض طور ساالنه  به  وابسته سازمان  چهار   بين مجمع

  متخصصان    مجمع مثل(آنند   مي  نظارت  بر مطبوعات دارند آه  وجود  ها افرادي  در آن  ساير آشورها آه  برخالف 
بر )   انگلستان مطبوعاتي    شكايات  بررسي  هلند يا آميسيون تمطبوعا   ، ادارة  اسكانديناوي حقوق در آشورهاي

  گيرد، زيرا خود اين  نمي  صورت بيرون  از   نظارتي  اعمال گونه  هيچ  آن  متخصصان مجمع  و   آلمان  مطبوعات ادارة
  .  دارد  بر مطبوعات آامل   ، نظارت مجمع

     آلمان  مطبوعات  ادارة وظايف. د  
  :   قرار گرفت  زير مورد تصويب ، وظايف آلمان    مطبوعات  ادارة  اعضاي  نشست  نهمين س براسا 
  .  گردد تعيين ها دقيقًا   آن  ساختن  برطرف ،چگونگي شده مشخص  دقيقًا   مطبوعاتي ها با ماهيت  شكايت 
  . قرار گيرد  خبر مورد تأآيد   منابع  به  مجاز دسترسي هاي  راه 
  . آند    را تعيين  امور ناشران  به  مربوط ها و خطوط  توصيه 
  سازد برطرف مي    را با خطر مواجه  شهروندان و ساختار نظري شود   مي  اطالعات  آزادي  توسعة  مانع  آه  عواملي 

  .نمايند
   آرده بررسي  را  وعاتي امور مطب  يا شاغالن ها، مجالت روزنامه    همة  براي شده  مطرح هاي  شكايت  و باالخره 

  .  اتخاذ نمايد  مقتضي تصميمات
  سياسي    مسائل  به  مربوط مشكالت: اند از  عبارت آند آه نمي  درگير   از مشكالت  گروه٢ خود را با   مطبوعات  ادارة 

  .  آزادانه  رقابت  قوانين  به  مربوط و مسائل
  در آارهاي    شاغالن  راهنما را براي هاي ، آتابچه  مربوطه وظايف تر   بيش ه هرچ  تفهيم  براي  آلمان  مطبوعات  ادارة 

 و   شده  آورده آار مطبوعاتي   هاي ها و راهنمايي  مشي آارها، خط ها، راه آتابچه    در اين آند آه  منتشر مي مطبوعاتي
   در سال اش  تأسيس  از زمان مطبوعات   ادارة.   است  و ضروري ، فرعي  اصلي قوانين ،   قوانين  مجموعه شامل
   و ناشران  و سردبيران  اصلي  مديران  به آند آه مي  منتشر  اي  در آتابچه  خود را ساليانه هاي مشي    خط١٩٥٦

  . شوند مي    پخش تري  وسيع  در سطح  قبل  سال  به  نسبت سال ها هر   آتابچه دهد و اين  مي  را نشان  الزم آارهاي راه 
  مشخص    فرايند دادخواهي  شود، در جريان آار جديد ارائه راه    بايد يك  خاص  هر مشكل  آيا براي  آه  پرسش  اين 

   اوليه هاي سال در .   خواهد داشت  مطابقت  قانون  اصلي آار با روح    قاعدة  آه  است  صورت در اين. خواهد شد
،   آنند، با وجود اين ريزي برنامه    آينده  و براي  داده  را گسترش  اصلي خطوط    آه  وجود داشت  زيادي هاي موقعيت

اند،   شده  مجرمانه  اعمال  مرتكب  آه  افرادي ذآر نام    به  مربوط  آه هايي  شكايت  آيا بررسي آيد آه مي    پيش  سؤال اين
  جوابية  آرد؟ و آيا   درج ها را در مطبوعات  مجازات يچگونگ ها   گزارش  با ارائة توان  يا خير؟ و آيا مي مجاز است 

  ). مطبوعاتي    قوانين  مجموع١٣ و ٨ مواد   شود به رجوع(  ؟   است  درج  قابل  در مطبوعات مجرمان
،  قدرت از  تكريم  و   تجليل  ممنوعيت ، شامل  است  آلمان مطبوعات    ادارة  مطبوعاتي  قوانين  مكمل  آه  موارد ديگري 

   بودن  ممنوع همچنين و )   مطبوعاتي  قوانين  مجموع١٢ و ١١مواد  ( واقع    خالف  و ادعاهاي  اظهارات ممنوعيت
  حس ''   يك عنوان  به مطبوعاتي  آار   آه  است  صورت و در اين)   مطبوعاتي قوانين    مجموع١٥  مادة ( رشوه
  . معنا آرد  قوانين  را در چارچوب  آن توان نمي    آه رد، احساسيگي  قرار مي  جمعي پذيرش مورد  ``  مشترك

   براي آمده پيش    انتشار يا حوادث  به  مربوط هاي  خواسته تك تك    به ، رسيدگي  مطبوعات  ادارة  وظايف  اصلي  آانون 
ها   درخواست  آه است پذير  ن امكا  در صورتي  مسأله اين.  هاست مورد آن  در  گيري  تصميم  و همچنين مطبوعات

   بين ساليانه. ها استناد آند  آن به طور آامًال آزاد   بتواند به  آرد و هر فردي ها حمايت آن  از   باشند تا بتوان واقعي
   دربارة  تقاضاهايي رهنمودها و همچنين ،  طور آتبي  به ها و مؤسسات ، اتحاديه شهروندان  نفر از ٥٠٠ ــ ٤٠٠

   آه  است  مالي هاي ها در مورد زيان خواسته  تقاضا و   اين خواهند آه  مي  آلمان  مطبوعات ادارة  از  تمطبوعا
   و صنفي انساني  حقوق  اند و يا به ها وارد آرده افراد و سازمان   ها و اخبار، به  و گزارش  مقاالت  با چاپ مطبوعات 

   خصوصي هاي مورد انتشار نامه  در  ، سؤاالتي  اغلب همچنين.   حيثيت اعادةمثًال در  اند؛   زده ها صدمه  آن و حقوققي
دهد و يا   مي  را ارائه  الزم هاي راهنمايي  و   داده ها جواب  آن  به  اداره  اين شود آه مي    ارسال يا هجويات



  .دهند مي    انجام  را در مورد افراد حقيقي  الزم مساعي تشريك 
  مورد بررسي ها،   شكايت  بررسي  آميتة وسيلة  به داوري پيش  و   تصميم گونه  هيچ  تقاضاها بدون  حدود دو سوم 

  . آند گري ميانجي  و   اعضا وساطت شود بين  مي  موفق  اغلب آلمان    مطبوعات دفتر ادارة. گيرد قرار مي
  هاي توبيخ    و همچنين  رسمي هاي ، راهنمايي آلمان  مطبوعات    ادارة هاي  شكايت  بررسي ، آميتة  ضروري  در مواقع 

بايد در   مي  آميته  اين وظايف   آند و در نهايت  اعضا مي  چشمگير ــ را به اشتباهات  ــ در مورد   و شفاهي  آتبي الزم
   مطبوعات  ادارة١٩٩٦  سال.  برسد ثبت   ها به  و يا توبيخ  تذآرات  در دفتر ادارة اش روشنگرانه    وظايف چارچوب

   اين  آرد گرچه ها نبود، توبيخ  از آن  استفاده مجاز به    آه  از تصاويري  خاطر استفاده  را به  جوانان مجلة    يك آلمان
  .  بود  آرده ها اشاره  عكس  ذآر منبع  به مجله 
   آه درصورتي .  آند  امر را ارزيابي جوانب   خودآشي هاي پرونده    به  مربوط هاي  گزارش  درج  بايد هنگام  مطبوعات 

ها را منتشر  تصاوير آن  و نيز   عمل  اين  به  مرتكبين  بگيرد و اسامي ناديده  را   آلي  قاعدة  اين  محلي  روزنامة يك
 باشد ــ  شده اگر مونتاژ   ــ حتي عكسي  خاطر انتشار  نيز به) زرد (  طنز و هجويات مجالت   حتي. شود  مي آند، توبيخ

  . شوند  مي باشد توبيخ    قرار گرفته  و آسيب  مورد توهين  انساني شخصيت    در آن آه
   قوانين مجموع    برخالف  ذآر شده  خطاها و اشتباهات پيگيري  در   آلمان  مطبوعات  ادارة  اقدامات  آه  هنگامي 

   را موردتوجه مشترك   ها ــ بايد نظرات  موضوع  نادرست ها و درك توبيخ    درخصوص ويژه  باشد ــ به مطبوعاتي
 و سردبير،  ناخوشايند مدير مسؤول    بر اثر اظهارات  آه  است منظور زماني. نمود  پرهيز  قرار داد و از اختالف

  . نمايند  مي  آنان  سرزنش  به شروع   شان همكاران
  مانز   لوتر تيل 
     آلمان  مطبوعات  ادارة  وقت  رئيس 

 

 

     هامبورگ  مطبوعات قانون  
  

   ١٩٦٥   ژانويه٢٩   مصوب
   ١/١٢/١٩٦٩ در   تجديدنظر شده 
  ١/١٢/١٩٨٠ و ٩/١٢/١٩٧٤   و همچنين 
   ٥/٢/١٩٨٥ و  
   

  :اند از عبارت    در مورد حقوق شهروندي  مجلس  مصوب قوانين
     مطبوعات آزادي. ١   مادة 
   مجوز   صدور پروانه آزادي. ٢   مادة 
     مطبوعات  عمومي وظايف. ٣   مادة 
    رساني  اطالع حق. ٤   مادة 
  )  است لغو شده. (٥   مادة 
   حدود مطبوعات. ٦   مادة 
   نشر  اصحاب. ٧   مادة 
    تذآرات. ٨   مادة 
     مدير مسؤول  پذيرش  عدم شرايط. ٩   مادة 
    انتشار جوابيه   مشخصة عالمت. ١٠   مادة 
    جوابيه. ١١   مادة 
  )   است لغو شده (١٨تا . ١٢   مادة 



     قضايي هاي مسؤوليت. ١٩   مادة 
   مطبوعات    براي  شده بيني  پيش هاي مجازات. ٢٠   مادة 
  )  قانون (  مقررات  خالف اعمال. ٢١   مادة 
  )   است لغو شده. (٢٢   مادة 
     مرور زمان  مشمول قانون. ٢٣   مادة 
     قانون  اعتبار اين  شروع زمان. ٢٤   مادة 

 
     مطبوعات آزادي. ١  مادة  
  .  باشند خواهي  و آزادي  آزادي اساسي    اصول  بايد در خدمت مطبوعات.  آزاداند مطبوعات. ١  
  . باشد  قانون ها در چارچوب دوديت مح  اين  آه است پذير   امكان  در صورتي  مطبوعات  آزادي محدوديت. ٢  
  .  است  ممنوع وارد نمايد     آسيب  مطبوعات  آزادي  به  آه  اقدامي هرگونه. ٣  
  .  است  ممنوع نظامي   هاي  در دادگاه  مطبوعات  و محاآمة مطبوعات    صنفي هاي  در سازمان  اجباري عضويت. ٤  
  .   اجرا است  نيز قابل  مطبوعات     براي است  معتبر  قي حقي  در مورد اشخاص  آه قوانيني. ٥  
    مجوز  پروانه آزادي. ٢  مادة  
   پروانه  دريافت به اند نياز   با مطبوعات  مرتبط  آه  يا مؤسساتي چاپخانه    تأسيس  چون  مطبوعات  با حوزة  مرتبط  مشاغل 

  . ندارند
     مطبوعات  عمومي وظايف. ٣  مادة  
  هاي گيري موضع  انتقاد، اتخاذ   و تحمل  خبر، انتقادگري سازي آماده توليد و : اند از  عبارت  مطبوعات  عمومي  وظايف 

  .  پردازي  افكار و نظريه  بر روي تأثيرگذاري   ، و باالخره  و مناسب الزم
   رساني  اطالع حق. ٤   مادة 
 هستند در  تلويزيون  راديو و   ديگر همچون هاي  و يا رسانه مطبوعات  عضو   آه  آساني اند به  امر موظف مسؤوالن. ١  

  . نمايند  ارائه    را  الزم ها و اطالعات راهنمايي ،   اداره  آن  قوانين چارچوب
  :  نمود آه    خودداري  اطالعات  از دادن توان  مي در صورتي. ٢  
      و نظام احكام    اين  بردن  زير سؤال  باشد و باعث قضايي تعليقي    احكام  به  مربوط  اطالعات  و دادن راهنمايي.   الف 

  . آشور شود  و تشكيالتي مالياتي
  .افشا شود    اداري  محرمانة  يا دستورات  ِسّري دستورات.   ب 
  . وارد شود ناپذير   جبران  افراد صدمات  خصوصي  زندگي به.   ج 
  .  است  ممنوع عموم   شود براي  صادققر مي  مطبوعات    مسؤوالن    يافتن  اطالع  براي  آه هايي هانتشار بخشنام. ٣  
  الزم را براي هاي   امر بخواهد، راهنمايي  مسؤولين تواند از  مي آند   را منتشر مي  ادواري  نشريات  آه ناشري. ٤  

،   است  از اطالعات استفاده    متقاضي  آه  آسي عنوان  به   )  زمان  گذشتبعد از    نه البته(  و آاري  به امور اداري آشنايي
  .  دهند    ارائه

  )  است لغو شده. (٥  مادة  

    حدود مطبوعات. ٦  مادة  
   مطابقت آن  و حدود   مطبوعات  با قوانين  و انتشار آن سازي آماده  از   خبرها را قبل  همة اند صحت  موظف  مطبوعات 

دور . وجود نيايد به   اي  شبهه گونه  خبر هيچ  داشتن  واقعيت همچنين  خبر و   بودن دهند تا از نظر محتوا و اصل
  ). ١٩   مادة  آنيد به نگاه(   ندارد  اند ضرورتي  پيگرد قضايي  داراي  آه مطالبي  از   آثار چاپي  محتواي داشتن نگه

    نشر اصحاب. ٧  مادة  
 از   اعم مطبوعات    امور انتشاراتي  به  موارد وابسته     همة شامل ،   قوانين  و نشر در اين  چاپ ر از اصحابمنظو. ١  

 و   متن  و بدون  تصاوير با متن حتي(    است...  و بندي ، صفحه ، چاپ ، ليتوگرافي صحافي  خبر تا  سازي  آماده    و دريافت



  ). گيرد  ربرمي    را نيز موسيقي
     و مطبوعاتي ها و تصاوير  پستال ، آارت  خبري هاي  آژانس    گوناگون   هاي  گزارش  شامل  و نشر همچنين امور چاپ. ٢  

     گونه  اين  به و تصويري    از نظر گفتاري  آه  و آساني  و آاغذ مطبوعات زينك  و   چاپ  به  امور مربوط اندرآاران دست
آنند و   مي  همكاري  با مطبوعات رسمي طور   به  آه  و افرادي اي  پروژه  آارمندان همچنين و . دشو اند، مي امور مشغول

  . هستند قانون    اين نيز مشمول)  آار  روش  به  توجه     بدون البته(  نمايند   مي  تهيه  مطبوعات  را براي هايي گزارش 
  .   موارد زير نيست شامل و نشر    چاپ  اصحاب  دربارة  قوانين  اين مصوبات. ٣  
  .  نمايند  خودداري  رسمي هاي گزارش ها از انتشار   آن آه ، مادامي  رسمي نشريات.   الف 
   مسابقات     به مربوط    نشريات شوند مثل  منتشر مي  خانوادگي    مسائل  و   و ترابري  تجاري  با اهداف  فقط  آه نشرياتي.   ب 

  هاي ، گزارش هاي خانوادگي  آگهي موضوع  با  ، نشرياتي  تبليغاتي  نشريات ،   بورس  به مربوط   ، نشريات ول فرم رانندگي
  .  تبليغاتي هاي ها و نيز برگه آن  و مانند   اداري هاي ، گزارش  ساليانه هاي گزارش ،  شغلي

  ماه شش  از   بيش  انتشارشان  توقيف  آه  نشرياتي  و ديگر ،  ها، مجالت روزنامه: اند از  عبارت  ادواري نشريات. ٤  
  .نباشد

    تذآرات. ٨   مادة 
 باشد  را داشته... و   ، ناشر، مؤلف  چاپخانه شود بايد نام و نشاني مي  منتشر   هامبورگ  در ايالت  آه  آثار چاپي همة. ١  

  . آنند  را رعايت  قوانين نيز بايد اين    خصوصي هاي و ضمنًا شرآت
   آه تذآرهايي   اند به  موظف  مسؤول مديران. را ذآر نمايند    مدير مسؤول  و نشاني  بايد نام  ادواري نشريات. ٢  

   آارهاي تك  تك  خود براي عمل    در حيطة  مدير مسؤول  آه  ذآر است  به الزم. نمايند   شود توجه  مي  ارسال شان براي
      اصول  اين رعايت.  نمايد  معرفي  مسؤول عنوان به  را   فردي ها   آگهي  صفحة حتمًا بايد براي و  است    مسؤول منتشره

  .  است  و ضروري  الزم  مدير مسؤول براي 
  .نمايند    سردبير معرفي  صفحات  اين ويژه هستند بايد براي    صفحات  داراي  آه  الكترونيك ها و نشريات روزنامه. ٣  
     مديرمسؤول  پذيرش  عدم شرايط. ٩  مادة  
  : اند از آار شوند عبارت  به مشغول    مديرمسؤول عنوان توانند به  نمي  آه افرادي. ١  
  . موردنظر نباشد محدودة ها در   آن  و اقامت  سكونت  محل  آه آساني.   الف 
  .باشند    را نداشته  عمومي  مجمع  برگزاري  و توانايي، نشريه  از حقوق   و دفاع گيري  تصميم  قدرت  آه افرادي.   ب 
  . ندارند  آامل  سال١٨   آه آساني.   ج 
  . نيستند  ثابت  شغل  داراي  آه آساني.  د 
  . آنند، نخواهد بود  منتشر مي نشريه    جوانان  براي  آه  افرادي  و د شامل  ج بندهاي. ٢  
توان مجوز  مي   صالح  ذي  مسؤوالن  براي  خاص هاي موقعيت ، در ١   مادة  در بند يك شده  اعالم  شرايط  به باتوجه. ٣  

  .صادققر آرد
     انتشار جوابيه  مشخصة عالمت. ١٠  مادة  
ند او  آ چاپ  را   جوابيه  بدهد آه  نمايد و يا قول  را چاپ اي جوابيه  شود تا   خواسته  ادواري  نشريه  از ناشر يك آه  وقتي 

  .  نمايد مشخص ``  اطالعيه  ''   را با عالمت  جوابيه بايد انتشار اين
    جوابيه. ١١  مادة  
   ادعاي  آه مطلبي  نمايد   را درج  يا مؤسسه  جوابية شخص است    موظف  ادواري  نشرية  و ناشر يك مدير مسؤول.١  

  . باشد  شده ادعاها برطرف    آن  پيامدهاي     يابد آه  ادامه زماني بايد تا  مسأله    باشد و اين  داده  را پاسخ نشريه
    جوابيه  اگر متن صورت اين در غير .  باشد  نشده  مشخص     آن چارچوب    نكند آه  چاپ تواند جوابيه  مي  زماني نشريه. ٢  
      قابل  باشد و نبايد بار محتوايي  اصلي ادعاهاي    بايد محدود به جوابيه.   است  چاپ نباشد قابل    اعتراضي  از متن  بيش 
تواند   مي    قانونِي وي    نمايندة  باشد و هم  فرد حقيقي  از طرف    مكتوب   صورت  به تواند هم  مي جوابيه.  باشد پيگرد داشته 

   مديرمسؤول    از  جوابيه  چاپ تواند براي مي   اش  و يا نماينده  شاآي   . قرار دهد اختيار نشريه  در   نموده  را تنظيم جوابيه
  .  منتشر نمايد  ماه سه    عرض    تأخير و يا در  را بدون  آند تا آن درخواست 
 و از   حذف بدون  و تيتر و   متن  و با همان  قسمت  همان    و در بعدي    در شمارة ، بالفاصله  از وصول  بايد پس جوابيه. ٣  



 ''   بايد با عنوان  و ضمنًا متن است    نيز رايگان  آن  چاپ و .  شود  چاپ  نامه  يك شكل    شود و نبايد به  چاپ ي افتادگ قلم
     را مدنظر قرار  از جوانب  آند بايد بعضي خود را بيان خواهد در جوابيه نظر   مي  آه آسي.  شود مشخص  ``  اطالعيه

  . دهد
  ، زماني  شاآي درخواست .  را نيز مدنظر قرار داد  قانوني    آارهاي راه  بايد   در جوابيه  مندرج  پيشبرد ادعاهاي براي. ٤  

 فرايند، بايد از  در اين.  دهند  مطابقت٣   در بند   آمده     را با قوانين  و ناشر، آن مديرمسؤول   تواند منتشر شود آه مي
   خصوص  در اين  احتمالي هاي  و آسيب  خطرات به .  شود  استفاده طور مناسب هب)  ادواري (  مدني نظام    موقتي    احكام

  . نمود نبايد توجه 
 و  ايالتي  و  گذار آشوري  قانون  دولتي هاي  سازمان    جلسات    به  مربوط  واقعي هاي  گزارش  براي٤ تا ١مواد . ٥  

  .  خودمختار اعتبار ندارند هاي  بخش همچنين
  ) اند لغو شده. (١٨ تا ١٢ مواد  
     قضايي هاي مسؤوليت. ١٩   مادة 
 آه  است   منظور جرائمي(آند   مي  جزا معين قوانين عمومي  را   مطبوعاتي  جرائم  مرتكبين  مجازات چگونگي. ١  

  ).شوند  مي  مرتكب مطبوعات
   يك  مادة براساس    است  مجازات  و قابل  مجرمانه  عمل اين شود آه    دهد و ثابت  انجام  خالفي  عمل اي اگر نشريه. ٢  

   آن  آرد و مصادققيق محكوم    نقدي  و يا جزاي سال  يك    تا  نشريه  توقيف را به    جرم  و شريك  جرم  عامل توان مي
  : اند از عبارت

   است  نموده يا اهمال طور عمد قصور و  به خود   در وظايف  ادواري نشريات    شود مديرمسؤول  مشخص  آه زماني.   الف 
  . باشد  نداشته  نشريه مطالب  بر   آافي  و نظارت  نكرده  جلوگيري آور است مجازات    آه  مطالبي و از درج

  عمل  يا قصور شود و نتيجتًا   اهمال  مرتكب    خود قانوني    وظايف  در انجام  نشرياتي  ناشِر چنين  آه زماني.   ب 
  . گيرد  انجام    اي مجرمانه

   مطبوعات    براي  شده بيني  پيش هاي مجازات. ٢٠  مادة  
  .  آرد  محكوم  نقدي و يا مجازات   سال  تا يك  توقيف  را به  نشريه توان  مي  آه  مواردي 
  .  نيست٩  مادة  در   مقرره  شرايط راي او دا آند ولي  مي    منصوب    مديرمسؤولي  را به امتياز فردي  صاحب  آه زماني. ١  
  . را ندارد٩   درمادة  الزم شرايط   شود ولي  مي  معرفي  مدير مسؤول  آه زماني. ٢  
 و يا ناشر  مؤلف   عنوان  به امتياز ــ حتي  يا صاحب  مديرمسؤول    باشد و  مجرمانه  محتواي  داراي  نشريه  آه زماني. ٣  

  . نمايد  تخطي٨   در مادة  تذآرات  به مربوط    ــ از مقررات ي خصوص در انتشارات
     مقررات  خالف َاعمال. ٢١   مادة 
   :  و ياناآگاهانه آگاهانه   شود آه  مي  افرادي  شامل  مقررات  خالف اعمال. ١  
  اين. ( نمايند  تخطي٨     در مادة  مندرج ت از تذآرا  چاپ    امور اندرآاران دست  يا ناشر و يا   مديرمسؤول عنوان به.   الف 

  ). نيز خواهد بود خصوصي بخش    و مؤلفان  ناشران ماده شامل
'' اختصاري     بايد با عالمت  را آه جوابيه) ٤ پيشنهاد    ٢ بند ٨    مادة(ها   آگهي  بخش  ناشر يا مديريت عنوان به.   ب 

  ).١٠   مادة  شود به رجوع (    نكند مشخص مايد،  ن درج ``  جوابيه'' و يا  ``  اطالعيه
 را  خالفي    عمل  آمده٢٠   در مادة آه چنان  و قصور آن با اهمال   شود آه  مي  آساني  شامل  مقررات موارد خالف. ٢  

  .  شوند مرتكب
   جريمة به  و اگر سهوًا باشد   مارك١٠ , ٠٠٠ تا   نقدي    جريمة    باشد به  عمومي  مقررات ، خالف  اعمال اگر اين. ٣  

  .شوند  مي  محكوم  مارك٥٠٠٠ تا  نقدي
   )  است لغو شده. (٢٢  مادة  

     مرور زمان  مشمول قانون. ٢٣  مادة  
شود   مي  محكوم توقيف   سال  يك  به  باشد نشريه  و جنايت  با قتل مرتبط    مطبوعاتي  اگر آثار جرائم  قانون  اين براساس. ١  

  .  خواهد شد  محكوم  توقيف  ماه  شش ديگر باشد به    خالف و اگر در مورد جرائم
  .رو خواهد شد ماهه روبه سه    موقت  با توقيف٢١   در مادة  آمده  از مقررات تخلف. ٢  



 و آثار  نشريه اگر . گردد ز مي آغا  نشريه سازي  آماده انتشار يا    ، از زمان  مرور زمان  مشمول  به  مربوط قوانين. ٣  
   شامل  دوباره مرور زمان    قانون  صورت  گردد در اين  شود و يا تجديد چاپ آماده  و   چاپ  مختلفي هاي  بخش  در  چاپي
  .گرديد  خواهد   مراحل    تمام

     قانون  اعتبار اين  شروع زمان. ٢٤   مادة 
  . شد    تصويب١٩٦٥   آوريل  رسيد در اول  تصويب     به١٩٦٥   اآتبر   در اول ، آه  آن٢٣  جز مادة  به  قانون اين. ١  
  .  گرديد  بود، ملغي١٨٧٥      مه ماه    مصوب  آه  رايش  مطبوعات ، قانون  با آن زمان هم. ٢  
 بود،   شده تصويب    آلمان  شمال  راديويي هاي  رسانه     براي١٩٥٥     ژوئن١٠   دولتي  معاهدة  براساس  آه قانوني. ٣  

  ).  است  آمده قانون    آن١٩٧   در صفحة  آه  هامبورگ  ايالت  به مربوط   منظور قوانين( ماند  بالاستفاده

 
 
 
 
 

     آلمان  مطبوعات شوراي  
  

   ١٩٩٦   مصوب  سردبيري به    مربوط هاي  دستورالعمل  همراه  به  قوانين  مجموعه
     مطبوعاتي  قوانين مجموعه. ١  مادة  
  .   است مطبوعات    وظيفة ترين ، مهم  عموم  براي  مناسب آموزش  و   از حقوق انساني ها، حمايت  واقعيت  به  توجه 
     خاص هاي نامه موافقت. ١ ـ ١   دستورالعمل 
 و  نظري    دانش  ارتقاي  هستند و باعث يي زيربنا ساختارهاي    داراي  آه  و يا رويدادهايي  وقايع  همگاني  آموزش 

 هستند و  اي  ويژه اطالعاتي  و   بار معنايي  داراي  آه  خاص هاي نامه موافقت   وسيلة شوند، نبايد به  مي  واقعي نظريات
   داراي تند آه هس منظور آساني. ايجاد شود    مانع شان  و يا براي  شده  مواجه  با محدوديت خاص    قوانين وسيلة يا به

  . شوند  مي آزادانه   رساني  اطالع آورند و مانع  مي عمل  به جلوگيري  اخبار   هستند و از انتشار اين  خاص اطالعاتي 
     انتخاباتي  مبارزات ساماندهي. ١ ـ ٢   دستورالعمل 
  براي  برابر   فرصت شود آه  مي حقق م  وقتي شهروندان    به  آزادانه رساني  و اطالع  صادقققانه نگاري  روزنامه 

   و همچنين خبررساني   ، وظيفة  انتخاباتي  بايد در مبارزات مطبوعات وجود آيد،   به  دموآراتيك  احزاب رساني اطالع
  .نمايند    دوري  و گروهي  حزبي هاي بندي باشند و از تقسيم    داشته عهده  را به  آن تعميم

     مطبوعاتي هاي گزارش. ١ ـ ٣   دستورالعمل 
  حقوققي  و  ها، و ديگر افراد حقيقي ها، انجمن ، اتحاديه احزاب ،   مسؤوالن  از طرف  آه  مطبوعاتي هاي  گزارش 

 منتشر   سردبيري  دخالت بدون  و   و آاست  آم هيچ  اخبار بي  باشد و اين مشخصه    عالمت شود بايد داراي منتشر مي
  .شود

     مطبوعات  قوانين مجموعه. ٢  مادة  
 نمود، در  حاصل    اخبار اطمينان  بايد از صحت  و تصويري گفتاري   رساني  و اطالع  انتشار اخبار مشخص  براي 

   و تصرف  دخل گونه نبايد هيچ ها   عكس  در تيتر و زيرنويس ، حتي  چاپ هنگام ها   گزارش  اين  و مفاهيم معاني
 بايد   احتمالي هاي  و گزارش ، شايعات تأييدنشده   هاي گزارش.  بايد احراز شود اسناد و مدارك   صحت.  گيرد صورت

  . شود  بايد آامًال مشخص تزئيني   هاي  از عكس استفاده.  شود  چاپ  عنوان با همين 
    پرسي  همه نتايج. ٢ ـ ١   دستورالعمل 
  مؤسسة ، بايد  پرسي  همه  انتشار نتايج  هنگام آند آه مي    توصيه  مطبوعات  به  آلمان  مطبوعات  شوراي 

   سؤاالت  و همچنين دهنده سفارش ،   نظرسنجي ، زمان)  آماري هاي نمونه(  ها  شونده ، تعداد پرسش آننده نظرسنجي



  . نمايند  را دقيقًا مشخص پرسشگران  و  شده طرح
   مؤسسة ، به پرسي همه   هاي  يافته  آه  را بايد مدنظر داشت موضوع    وجود ندارد، اين اي دهنده  سفارش آه  مادامي 

  . شود  داده  ارجاع مربوطه
   [  تزئيني تصاوير  ]   نمادين هاي عكس.٢ ـ ٢   دستورالعمل 
  ارد گرچهسند پند    يك  همچون  اجمالي  مطالعة  را هنگام  واقعي عكس    يك  و حتي  تخيلي  عكس تواند يك  مي  مخاطب 

  : اند از  موارد عبارت و اين  نمود   را دقيقًا مشخص  بايد منظور عكس جهت بدين  باشد،   آن  تزئيني منظور جنبة
  هاي وضعيت  باشد و يا در  ، منظور يكي  متفاوت هاي وضعيت  در   آه هنگامي (  يا تصاوير تزئيني  تصاوير جايگزين 

  ؛ ) باشد  متفاوت  عوامل مساوي
  ؛ )  متن  به  مربوط  تجسمي هنري   ، اتفاقات  صحنه تصاوير پشت (  تصاوير تزئيني 
داد تا     توضيح  چاپ  موارد را حتمًا هنگام ها؛ بايد اين  آن روي  بر   گرفته  صورت  و يا بعضي تغييرات  مونتاژ عكس 

  .  شود  جلوگيري  اشتباه از برداشت
   [   گزارش پيش]  خبر  هخالص. ٢ ـ ٣   دستورالعمل 
  ها براي گزارش پيش .  هستند  مسؤول  چاپي  آارهاي  قانون براساس    خبر يا گزارش  انتشار خالصه  براي  مطبوعات 

   منابع عنوان  تحت  مطبوعاتي هاي سازمان  را در  گزارش  پيش  آه آسي.   است ضروري    گزارش  محتواي  آسان فهم
  متن    نمودن  يا اضافه  آردن  آند؛ خالصه ها عمل  آن واقعي    از ظرفيت  خارج آند اساسًا مجاز است ي م آماده   اصلي

 باشد   داشته نادرست    بدهد و يا پاياني  خود را از دست  اصلي مضمون    نشريه  اصلي هاي  شود تا قسمت نبايد باعث
  .گردد   ثالثي  شخص  به رساندن    آسيب  باعث و يا حتي

    مصاحبه. ٢ ـ ٤   دستورالعمل 
را در اختيار     توانايي  باشد اين  همراه  سؤاالت  و پختگي مصاحبه    اصول گر با رعايت  مصاحبه  توسط  اگر مصاحبه 

   درست هاي از روش   هرحال مصاحبه يكي به.  آند  هدايت  آن مسير صحيح  را در  گذارد تا مصاحبه گر مي مصاحبه
  .  است نگاري زنامهرو

   اظهارات توانيم مي    آه  است هايي  روش  از بهترين  يكي مصاحبه    هستيم  مواجه  زماني  ما با محدوديت  آه  هنگامي 
   و بيانات  و اظهارات  است مشخص  آامًال  شونده زيرا مصاحبه.   منتشر آنيم آاست  و   آم هيچ  افراد را بي هاي و گفته
   روش  بايد با اين نگاران روزنامه. اعتقاد دارد  خود  هاي  گفته  به شونده شود و مصاحبه  مي چاپ   ور مكتوبط او به

  .بشناسانند خود را 
 خبر   قرار گيرد بايد حتمًا منابع  عامه  مورد قبول آن  از   يا قسمتي طور آامل  به اي  مصاحبه  اگر بخواهيم 
   مقتضي مدارك  اسناد و  ، ارائة شونده  مصاحبه  رّد اظهارات براي .  گردد ر دقيقًا مشخصگ  و مصاحبه شونده مصاحبه 

  .  است ضروري
؛  آنيم    و تلخيص  را آوتاه  بايد آن  هستيم آمبود فضا مواجه  و با   آنيم  را چاپ اي  مصاحبه خواهيم  مي  آه  زماني 

   اصل به    نشود و در ضمن  خود خارج  اصلي  از شكل مصاحبه   د آه قرار دا  را مورد توجه  بايد مواردي البته
  . وارد نگردد  و آسيبي  صدمه مصاحبه

     زماني محدوديت. ٢ ـ ٥   دستورالعمل 
   و دقيق اصولي  و   گزارشگري  در خدمت  محدوديت  اين  آه گرفت    اخبار را ناديده  زماني  محدوديت توان  مي  موقعي 

   مابين  است توافقي    زماني  محدوديت  اين البته.   يابيم  دست اخبار موثقي    به  بتوانيم  آه  تا زماني ، يعنيباشد
 با   مطابق  قانوني  دليل آرد آه    تخطي  زماني  محدوديت  از قانون توان  مي زماني .   دقيق رساني ها و اطالع رسانه

 از   شغلي هاي  باشد و يا گزارش داشته    ارائه  غيرقابل  گفتارهاي  آه  متوني مثال  باشد، براي    وجود داشته موضوع
،  تبليغاتي   اهداف.   و تشريفات ، تصميمات  جلسات  نتايج دربارة   رساني  اطالع ها و يا هنگام  شرآت منتشرشدة   پيش
  . نيستند  زماني  محدوديت  اصل شامل

   [  خوانندگان   پيام ]   خوانندگان هاي نامه. ٢ ـ ٦   دستورالعمل 
  آوري جمع ها را   آن  بتوان  باشد آه اي  ويژه محتوا داراي شرايط  و   از نظر شكل  بايد تا حد امكان  خوانندگان پيام. ١  

   مطبوعات نظري  در ساختار   اظهارات اند و با اين خود را اظهار آرده    نظرات  خوانندگان  در آن  آه هايي پيام. آرد
 انتشار   اساسي  اصول خوانندگان    پيام  چاپ  هنگام  آه  است  اين نگاران  روزنامه وظايف  از  يكي. اند  داشته    مشارآت
  . نمايند    را رعايت



  خوانندگان    پيام  را باعنوان  و مديرمسؤول     به سردبيري ارسالي   هاي ها و يادداشت  نوشته توان  مي زماني. ٢  
  توان  مي زماني. نمايد    را برآورده  فرستنده  باشد و خواست شناسايي    و محتوا قابل  از نظر شكل منتشر آرد آه

  گونه  هيچ  حق مؤلف.  باشد  عام    پيام    باشد و يا موضوع  موافق  آن  با درج  پيام فرستندة    آرد آه    را منتشر پيامي
  . باشد تواند داشته  نمي  پيامش چاپ    براي ادعايي

   امكان  استثنايي هاي حالت   در بعضي. دهد  مي  را افزايش  پيام اثربخشي ،   آن  نويسندة  با نام  خوانندگان  پيام چاپ. ٣  
   از ذآر نام  پيام  بايد، در چاپ صورت    در اين    باشد،  را نداشته  الزم  اثربخشي ذآر نام  با   نويسنده  پيام دارد آه
  . ندارد خواني  هم مطبوعات    با وظيفة  آوتاه هاي  پيام چاپ.  آرد خودداري      نويسنده

مجاز     آن  بودن  و يا ناشناس  يا مؤلف  نويسنده    ذآر نام    بدون ها و مكاتبات  پيام  آردن  و يا آوتاه تغييردادن. ٤  
   عالمت  يك  داراي شده نوشته    فصِل پيام    هر  آه پذير است ها امكان پيام   مختصر آردن يا   آردن  آوتاه ، زماني نيست

ها را   پيام ، آن شده  مشخص هاي  سرفصل از    ها بتواند با استفاده  پيام  انتشار اين  هنگام سردبيري      باشد تا مشخصه
  .نمايد   آوتاه

  وجود اين با .  باشد  آرده  را ممنوع  پيام  تلخيص    و يا تغييرات   آشكار هرگونهطور   به  پيام  فرستندة  آه  زماني 
   پيام تواند از چاپ مي    صورت  غير اين در .  نمايد  اقدام  پيام  آردن آوتاه    به  نسبت  را دارد آه  حق  اين    سردبيري
  .نظر آند  صرف آن    از چاپ    نمايد و يا جلوگيري

ندارد در مورد    جز سردبير حق  به آس هيچ.  هستند    سردبيري  جزو اسرار   سردبيري  به  رسيده هاي  پيام  همة.٥  
  .برساند    چاپ ها را به  نمايد و يا آن ها اقدام آن

     مطبوعاتي  قوانين مجموعه. ٣   مادة 
   هر طريق  به  است موظف    منتشرآننده  شود سازمان  اثبات منتشرشده    اخبار يا ادعاهاي  نداشتن  صحت  آه زماني
  . نمايد  خبر اقدام صحيح    چاپ  به  نسبت ممكن

     و تصحيح  تكذيب  ويژة ستون. ٣ ـ ١   دستورالعمل 
  ب و آذ غيرواقعي    منتشرشده  گزارش  از يك  يا قسمتي  همه آه  شود   دقيقًا بايد مشخص  نشريات  خوانندگان  براي 

  در ضمن.  مدنظر قرار دهند آذب   هاي  اخبار و گزارش  تصحيح  را براي  مكاني نشريات خاطر بايد  بدين.   است بوده
  . نمود  اقدام  واقعيت  درج  و همچنين  آن  تصحيح به    باشد بايد نسبت  گرفته  صورت  در جايي اشتباهي   وضوح اگر به

    وعاتي مطب  قوانين مجموعه. ٤   مادة 
  .  مجاز نيست  و مغشوش  غيرقانوني هاي از روش   ، استفاده  اخبار، تصاوير و اطالعات  خلق  هنگام 
    وجو و تحقيق جست. ٤ ـ ١   دستوالعمل 
  شناخته    اساسًا با آن نگاران  و روزنامه  است مطبوعات   پوشي  چشم  و ابزار غيرقابل  جزء الينفك  تحقيقات 

 و  آنند اساسًا با ديدگاه مي    تحقيق  آن  دربارة  آه  سازماني به  راجع نگاران روزنامه    غيرواقعي اقدامات. شوند مي
  . ندارد خواني هم نگار   خود روزنامه  واقعي  با هويت همچنين  و  اخِال مطبوعاتي

  بدهد و يا بتوان  ما قرار   را در دسترس دي جدي ، اطالعات تحقيقات    اين  آه  مجاز است  مخفيانه  تحقيقات  زماني 
  . ديگر مجاز نيست   هاي ها در موقعيت  آن  به  دسترسي  آه اطالعاتي .  آرد  را آشف  خاصي روابط

   مربوط اقدامات    باشند آه  داشته  توجه  مسائل  اين  بايد به مطبوعات    ناخوشايند و فجايع  با حوادث  مواجهه  هنگام 
  .  است رساني اطالع  و  تر از خبررساني اند ارجح  خطر قرار گرفته معرض  در   آه  و آساني  قربانيان  نجات به
 

     مطبوعاتي  قوانين مجموعه. ٥   مادة 
  . است    واقعيات  به  رسيدن  اساسي  اصل  اعتماد متقابل 
    اعتماد متقابل. ٥ ـ ١   دستورالعمل 
   منبع عنوان به  بماند و   ناشناخته  را دارد آه  حق دهد اين مي  قرار   در اختيار خبرنگاران حرمانه اخبار م  آه  آسي 

  فقط.  باشد وجود داشته    و خبرنگار اعتماد متقابل  فرد خبردهنده  بين  آه است  ميّسر   زماني  نشود و اين خبر معرفي
   باشد و احتياج  و جنايت  جرم به    مربوط  اطالعات  آرد آه پوشي  چشم  متقابل احترام  از اعتماد و  توان  مي زماني

 بايد مورد   خبر موقعي  و گيرندة خبرچين    بين اعتماد متقابل.   باشيم  داشته  خبرچين و شهادت  خبر   منبع  به ضروري
باشد،     دولت هاي تر از سياست  ارجح  مردم هاي و خواسته    عامه  منافع  دقيق  ارزيابي  قرار گيرد آه پوشي چشم 



  . باشد مورد تهديد قرار گرفته    جامعه  عمومي  نظم  آه  وقتي خصوص به
خطر   و   قرار گرفته  دقيق  امر مورد ارزيابي  جوانب آرد آه  را منتشر   و يا مهم  سّري  اطالعاتي توان  مي  زماني 

  .باشد   آن  تر از منتشر نكردن ، آم انتشار اطالعات
     مطبوعاتي  قوانين مجموعه . ٦  مادة  
 و   حفظ  به  ملزم جهت بدين .  باشند  رسانه  و حقوق آن  و حق اعتقادات ها و   ديدگاه  بايد حافظ  مطبوعات  شاغلين 

  .  پرداخت  آن  براي اي  هزينه گونه نبايد هيچ  اخبار   تأييد صحت  هستند و بدون  بحراني مواقع ها در   از آن صيانت
   آارها و عملكردها  تفكيك . ٦ ـ ١   دستورالعمل 
،  حكومت   مثًال در يك:   نيز است  ديگري دار وظايف عهده   اش  مطبوعاتي  در آنار فعاليت نگار يا مؤلف  روزنامه 

   دقيقًا توجه  هر آدام عملكردهاي ها و   فعاليت  منتشر نمايند بايد به مطلبي    يا تاجري  دولتي خواهند از مقام مي
   به جويانه  مداخله هاي العمل ها و عكس برداشت  و  اميال.   نيز صادققق است  برعكس هاي وضعيت  در  اين. نمايند

  .آند  وارد مي  صدمه  مطبوعات هاي ديدگاه 
    خبري    خدمات  به  مربوط هاي فعاليت. ٦ ـ ٢   دستورالعمل 
ها   آن مطبوعاتي   هاي  و برداشت  و اسرار شغلي  از وظايف منفك  بايد   و ناشران نگاران  روزنامه  خبري هاي  فعاليت 

  . باشد
     مطبوعاتي  قوانين مجموعه. ٧   مادة 
راد  اف  شخصي عاليق تأثير   نبايد تحت  انتشار نشريات  آه  است صورت    اين  به  عموم  در مقابل  مطبوعات  مسؤوليت 

   جداسازي  خود را به نمايند و توجه    و خطا در آارها جلوگيري سردبير بايد از آزمون  و  مدير مسؤول. قرار گيرد
   توجه مطالب    ويرايش  به  آنند و نسبت  معطوف تبليغاتي  و   انتشاراتي  و آارهاي شده  ويرايش هاي متن    مابين شفاف
  . نمايند خاص

  ها  آگهي  و   ويرايشي  متون  بين تفكيك. ٧ ـ ١   دستورالعمل 
  چاپي  بايد آثار   اساس براين.   است  حاآم  تبليغات حقوققي ها قواعد   آار و هزينه  بيالن  به  مربوط  آثار چاپي  براي 

   قابل  خواننده  براي اتيتبليغ    اثري  آه  است  صورت در اين.  باشد مشخص  آامًال   خوانندگان ها براي  هزينه  به مربوط
  .  است شناسايي

     هوشمندانه تبليغات. ٧ ـ ٢   دستورالعمل 
بسيار باال و    هاي  توانايي دهندة  نشان  قرار دهند آه ديد عموم    در معرض  خود را طوري  نبايد آثار چاپي  مؤسسات 

   اطالعات  آسب را براي    خوانندگان ، منافع  آثار چاپي ه آ  است  زماني قوانين  از  تخطي.  باشد  خاِرالعاده يا آاري
  . ببرد زيرسؤال

خاطر  بدين. باشد    مواد قانون  به  ويژه  و دقت  با اهتمام بايد همراه   رساني  اطالع  منبع عنوان  به  مطبوعات  اعتماد به 
  . داشت  موارد را مدنظر  د اين باي  يا سردبيران  دبيران توسط    ويرايشي  تذآرات  تنظيم هنگام

     ويژه نشريات. ٧ ـ ٣   دستورالعمل 
 را نيز  شده ويرايش    انتشاراتي  متون  ويرايش  به  مربوط هاي مسؤوليت ، مانند   خاص  انتشاراتي  آارهاي  ماده  اين 

  .گيرد دربرمي
     مطبوعاتي  قوانين مجموعه . ٨  مادة  
. نمايند   اي  ويژه  افراد توجهات  بين  و دوستانه صميمانه    افراد و روابط  شخصي حريم   بايد به  مطبوعات 

  و بايد اين.  ذآر گردد مطبوعات  بايد در   مسأله  در تضاد باشد اين عمومي    با منافع  شخصي  رفتارهاي آه درصورتي
  .گردد  وارد مي  آسيبي  حقوق شهروندي به  موارد  نهگو  آيا با انتشار اين  قرار گيرد آه ارزيابي  نيز مورد  مسأله

   و يا انتشار تصوير  ذآر اسامي . ٨ ـ ١   دستورالعمل 
ناگوار،     حوادث  به  مربوط  خبري هاي  گزارش    در مجرمين  و   افراد و يا انتشار تصاوير قربانيان ذآر اسامي. ١  

   صحيح  قانون طبق )   مطبوعات  قانون١٣   شمارة  آنيد به نگاه(ها  آن    و انعكاس  جنايات ، گزارش  مجرمان مجازات
 تضاد وجود دارد   و حقوق شهروندي مطبوعات    دقيق رساني  اطالع  دربارة  عموم هاي خواسته    بين  هميشه   . نيست
  . آرد  دقيق رساني اطالع   توان  نمي با احساسات.   است  تأمل تضاد قابل   و اين

   دعوي اقامة آنند،   را افشا مي  نامشان  آه  مطبوعاتي    عليه توانند   مي  ناگوار و يا مجرمان  حوادث قربانيان. ٢  



   زياد مهم  قرباني هويت   ، دانستن  مجرمانه  وقايع     از قبيل ناگوار و يا مواردي    از حوادث  درست  فهم  براي   .نمايند
ها آامًال   در مورد آن  حوادث  صحت  آه    اشخاصي  در مورد  خصوص  نيز وجود دارد و به استثناهايي      البته.  نيست

  .را ذآر آرد ها   آن  اسامي توان  مي  صورت ، در اين  است مسّجل 
  .  ندارند مجاز نيست  با جرائم     ارتباطي گونه هيچ    آه  و يا آساني  مجرمان  بستگان ذآر اسامي. ٣  
 اين   آه است  مجاز  اند زماني  نموده  آالن  مالي  آالهبرداري     آه  تصاوير مجرماني  چاپ  و همچنين ذآر اسامي. ٤  

      باعث  عمل  باشند و اين بوده    جنايت  شاهد صحنة  مردم     آه باشد و يا موقعي    گرفته  صورت  عموم  آگاهي آار براي
  .  باشد  شده يعموم    اذهان تشويش

   آيندة هويت  و  ، زندگي  شغل  به  بايد نسبت  امكان بزهكار، تا حد     تصاوير نوجوانان  و چاپ  ذآر اسامي هنگام. ٥  
  .  باشند     شديد نزده  جرائم  به دست    آه  تا زماني  نمود؛ البته ها توجه آن

   و ادارة افتاده  اتفِا   جرم  بين  آه  مجاز است  زماني  ادارات وآالي و    دولت  تصاوير آارمندان  و چاپ ذآر اسامي. ٦  
 در مورد   موضوع  اين زماني دقيقًا . آور باشد  مجازات  جرم  باشد و اين داشته  وجود   مستقيم اي  رابطه    مربوطه

   آه تصاويري.  آند  را ثابت    اصلي    مسبب  ادعاهاي  موجود خالف تصاوير و مدارك    آه آند  افراد صِد مي
  . دارند دست  در  افكارعمومي

  آرده  را صادققر  ، مجوز الزم ربط  ذي  مقامات  نمود آه چاپ  را  شدگان  و تصاوير گم  اسامي توان  مي زماني. ٧  
  .باشند

     مجدد در جامعه پذيرش . ٨ ـ ٢   دستورالعمل 
  مطبوعات ،   زندان  و با نظر مددآاران  زندان  مجازات نمودن    از سپري  پس  جامعه  به  متهم  بازگشت  به  با توجه 

  . نمايند خودداري  جدًا   تصاوير مجرم  و پخش ، از انتشار نام آزادي  از   پس  خود بالفاصله هاي بايد در گزارش
  ها  بيماري . ٨ ـ ٣   دستورالعمل 
 بايد با  مطبوعات  موارد،  گونه در اين.  ، جزو اسرار است متهمان    و رواني  جسمي ها و صدمات  اصوًال بيماري 

   محل  و همچنين بيماري   دهندة  نشان  آه  و تصوير متهمان  نام  هرگونه درج  از   او و بستگانش  گذشتة  به نگاهي
  اين.  باشد  داشته  نيز بازتاب مردم    بين در  مسأله  اين  آه  زماني حتي.  نمايند خودداري  جدًا  ها است  آن بستري
  . آنند نيز صادقق است  مي  حمايت و يا از آن برند   مي  لذت  نژادپرستانه هاي  از جنايات  آه افرادي  در مورد  موضوع

    خودآشي . ٨ ـ ٤   دستورالعمل 
 و  آننده خودآشي    بايد از ذآر نام  صورت  اينو در غير.  آرد اجتناب ها   خودآشي  گزارش  از درج االمكان  بايد حتي 

   با درج  بتوان  آه مواقعي مثًال در .  نيز وجود دارد  موارد استثناهايي در اين   البته.  نمود  خودداري  آن چگونگي
  . نمود  جلوگيري  سايرين خودآشي ها، از   گزارش گونه اين

   فرار  ماوقع    جريان و انتشار اپوزيسيون . ٨ ـ ٥   دستورالعمل 
 دارد  همراه به   ، خطراتي هايشان ها و خانواده  آن  براي آه درصورتي ،   اپوزيسيون هاي  و تصاوير گروه  انتشار نام 

 و تصاوير و   نام زيرا درج   آنند نيز صادققق است  از آشور فرار مي  آه افرادي    دربارة  موضوع اين.  مجاز نيست
  . باشد بسيار خطرناك ها   آن  و خانوادة  و دوستان  بستگان تواند براي مي ها   فرار آن نگي چگو همچنين

  )ها ها و يا عزاداري  از جشن اعم (  اشخاص مراسم    به  مربوط انتشار اطالعات . ٨ ـ ٦   دستورالعمل 
  شوند در صورتي  ظاهر  در انظار عموميخواهند   نمي  آه افرادي   هاي  سالگرد و يا جشن  مراسم  انتشار جزئيات 

  . نمايند  موافقت انتشار آن  با   اشخاص  اين  آه مجاز است
     مطبوعاتي  قوانين مجموعه. ٩  مادة  
 و   با اصول متناقض  افراد،   آبروي  هتك ويژه جا و به  بي هاي اتهام و [ افترا  ]   و اساس پايه  بي  انتشار ادعاهاي 

  .  است نگاري وزنامه ر آداب
     مطبوعاتي  قوانين مجموعه. ١٠  مادة  
  تصاوير و متون    و محتوا با چاپ  شكل ها و افراد از حيث گروه    و اخالقي  مذهبي  احساسات  به  رساندن  آسيب 

  .  دارد  منافات  مطبوعات مسؤوليت   ، اساسًا با حس غيراخالقي
     مطبوعاتي  قوانين مجموعه. ١١  مادة  
نمايند و در     خودداري  و خشونت  از قدرت  در حمايت نامعقول  و   جنجالي  بايد از انتشار اظهارات  مطبوعات 



  .  نمايند  دقت  و جوانان حقوق نوجوانان    حفظ  به  خود نسبت هاي گزارش
     و نامعقول  نامتناسب اظهارات. ١١ ـ ١   دستورالعمل 
  افراد باشند و اين    اصلي  سوژة  در آن شود آه  مي  گفته هايي گزارش    به  و جنجالي  نامعقول  تصويرهاي و  اظهارات 

 و   و جسمي ، رواني روحي   ، بيماري  از رنج  خبرهايي  درج  دربارة  آه  است همراه    اخالقي  با سقوط  وقتي مسأله
   و اصول  خوانندگان  منافع چارچوب  از   خارج رساني  اطالع دنياي در   مسأله و اين  افراد باشد   مرگ همچنين
  . است   نگاري روزنامه

     در مورد خشونت گزارش. ١١ ـ ٢   دستورالعمل 
  نگاري روزنامه    منافع  چگونگي  ميزان  با سنجش بايد همراه آميز و تهديدها   خشونت  در مورد اعمال  گزارشگري 

ديگر باشد و گزارشگر     از طرف  و مجرمان  حقوق قربانيان  و رعايت طرف   ها از يك  رسانه نيرسا  اطالع و حق
   از ابزار و آالت  استفاده چگونگي    آند و از درج  تهيه  رخداد گزارش امر و چگونگي   بايد مستقًال در مورد جريان

  . نمايد خودداري  جدًا  جنايت
   حق همچنين  دهند و   انجام  و مجرمان  پليس  مابين اي خودسرانه   گرانة  ميانجي  اقدام گونه ها نبايد هيچ  رسانه 

  . ندارند جنايت  و   جرم  را با مرتكبان  مصاحبه گونه هيچ
     ناخوشايند و فجايع حوادث. ١١ ـ ٣   دستورالعمل 
  ها حفظ آن    و وابستگان  قربانيان  و احترام  عزتناخوشايند بايد    و حوادث  فجايع  به  مربوط هاي  گزارش  در درج 

 بار  ناخوشايند نبايد براي   هاي  گزارش گونه  اين  درج وسيلة  نمود و به حفظ  بايد   باره شود و حد و مرزها را در اين
  . نمود  را قرباني  آنان  بار دوم  داد و يا براي افزايش  را   قربانيان  و رنج  غم دوم

     خبري هاي محروميت /  صالح  ذي  با مقامات هماهنگ   ها و رفتارهاي واآنش. ١١ ـ ٤  ورالعمل دست 
   وجود دارد آه هماهنگي   ها و پليس  رسانه  بين  زماني فقط. پذيرند نمي  را   سانسوري گونه ها اساسًا هيچ  رسانه 

   قرار بگيرد و يا بتوان حفاظت  مورد  نگاران  روزنامه مل ع وسيلة  به و ديگر وابستگان    قربانيان  و سالمت زندگي
  .داد    را نجات شان زندگي

  خودداري    زماني  محدودة  در يك  از جنايات  و يا قسمتي همه   ها در مورد افشاي  رسانه  از گزارش توان  مي  زماني 
   مطبوعات  حالت اين در . ها را بگيرند  گزارش نهگو  اين بخواهند تا جلوي    از مطبوعات  قضايي  مقامات نمود آه
 انتشار   عدم ها براي  از رسانه قضايي    مقامات  درخواست در صورت.  نمايند خودداري    گزارش اند از درج موظف
  روي پي  دستور قضايي اند از اين ها موظف رسانه ،   خاص  زماني  محدودة  در يك  مجرمان مورد جنايات  در  گزارش

  .نمايند 
     جنايتكاران خاطرات. ١١ ـ٥   دستورالعمل 
   آه است    موقعي و آن. گيرد  قرار مي  انتشارات  اصلي قوانين  در تضاد با   جنايتكاران  انتشار خاطرات  مواقع  بعضي 

 و   وارد شده اتهام   طور ناشايستي  به  قربانيان به.  شود و يا تغيير داده    توجيه طور آامًال طبيعي  به  مجرمانه اعمال
  . ارضا شود جنايتكاران    جنجالي هاي  و خواسته  خودخواهانه اميال ،   جنايت  دقيق  توصيف وسيلة به

  مواد مخدر . ١١ ـ ٦   دستورالعمل 
  . شود  داده  خطر جلوه نبايد بدون  از مواد مخدر،  ، استفاده  مطبوعاتي هاي  در گزارش 
     مطبوعاتي  قوانين مجموعه. ١٢  ةماد  
 با  ارتباط  و يا  ، اجتماعي ، مذهبي ، قومي  نژادي وابستگي  و يا   خاطر جنسيت  افراد به  حيثيت  به توان  نمي 

  .  وارد نمود  لطمه  ملي هاي گروه
 

     مجرمانه  اعمال گزارشگري. ١٢ ـ ١   دستورالعمل 
  به    وابسته  و متهمان  مظنونين  به  از وابستگان توان مي    زماني  مجرمانه اعمال   به  مربوط هاي  در گزارش 

  ويژه به.  باشد داشته  وجود   موجهي  جديدتر دليل  اطالعات  به دستيابي    براي  برد آه  نام  و قومي  مذهبي هاي اقليت
  ها آسيب  گروه  و حفاظتي حمايتي    نيازهاي  چگونگي د بهتوان ها مي داوري  پيش آه  قرار داد   را مورد توجه بايد اين
  .برساند

     مطبوعاتي  قوانين مجموعه. ١٣   مادة 
خاطر  بدين .  باشد داوري  پيش  از هرگونه  بايد عاري حقوققي  و   آيفري هاي ها در مورد روش  انتشار گزارش 



  يك.  نمايند اظهارنظر خودداري  و  داوري  پيش  از هرگونه  آن روع از ش قبل  و يا   محاآمه  هنگام ها بايد به رسانه
   از مقامات  اجازه  آسب  بدون  متهم دفاعيات انتشار .  گردد  معرفي  مجرم عنوان  نبايد به جرم    از اثبات  قبل متهم

  .   مجاز نيست قضايي 
  ها  ها ـ پيامد گزارش داوري پيش. ١٣ ـ ١   دستورالعمل 
 انتشار  ارزش    و داراي  تنوير افكارعمومي ، بايد براي حقوققي  و   آيفري  احكام  اجراي  چگونگي  به  مربوط گزارش  

   و مبارزه تر جرائم بيش    هرچه  درك  و براي ها، قانوني داوري  پيش آند آه مي  صِد   تا زماني  موضوع  اين البته. باشد
   و تصورات اتهامات.  باشد  و جرائم مجرمان  بهتر   هرچه  شناخت ها باعث  گزارش گونه اين ها باشد و انتشار  با آن

طور   به آه   حقوق شهروندي.   است  اساسي  در قانون مّصرح    از حقوق شهروندي  در تضاد با صيانت داورانه پيش 
  .  نيز صادقق است  مجرمان نامحدود براي

   آه آساني ( اجتماعي هاِي تكميلِي   محكوماِن مجازات دارد آه نمي  مجاز   مشروطههاي  در حكومت  گزارشگري  هدف 
 اشتباِه  منظور بايد آشكارا بين بدين . ها رسوا شوند  رسانه وسيلة به) شوند  مي محروم    حقوق اجتماعي از بعضي
  .  شد  تمايز قائل  گزارشگري  در زبان سوءظن  و  عامدانه

نمايند و يا   ذآر   نشده  قطعي شان  هنوز حكم  را آه محكوماني    خود اسامي هاي ها در گزارش ه رسان  چنانچه 
  ، اين محكومان    حكم  و يا تقليل  تبرئه  نمايند در صورت خود ارسال   شدة  شناخته  مخاطبان  براي هايي گزارش

ها تقريبًا   توصيه اين .  برود  از بين  آن  پيامدهاي  آه ماني نمايند تا ز اقدام  حتمًا   آن  درج  به  بايد نسبت مطبوعات
  .  نيز معتبر است  جنايي هاي گزارش    به  مربوط هاي  ديدگاه براي

  .متمايز باشد ها  طور آشكار از گزارش  بايد به  نقد و تفسير جنايات 
     نوجوانان  به  مربوط جرائم. ١٣ ـ ٢   دستورالعمل 
   به اندازي چشم  با  ها بايد همراه  آن  محاآمات  چگونگي همچنين و )  بزهكاران (  نوجوانان  به  مربوط رمانه مج  اعمال 

  .  است آميز نيز صادقق   جنايت  اعمال  نوجوان  قربانيان براي ها تقريبًا   توصيه اين.  باشد شان آينده
     مطبوعاتي  قوانين مجموعه. ١٤   مادة 
منظور . ورزيد    خودداري  جنجالي  تصاوير نامناسب بايد از چاپ   االمكان ، حتي  پزشكي هاي  گزارش چاپ   هنگام 

   در مرحلة  آه  تحقيقاتي نتايج .  شود  نزد خواننده  و يا اميدواري  ايجاد ترس باعث تواند   مي  آه  است هايي گزارش
  . شوند  معرفي  تكميل شرف  و يا در   شده تكميل   تحقيقاتي عنوان نبايد به  قرار دارند  نهايي

     و دارويي  پزشكي تحقيقات. ١٤ ـ ١   دستورالعمل 
   مبارزه  به مربوط    دارويي  آشفيات  و همچنين  پزشكي هاي ناآامي  و يا   ظاهري هاي  موفقيت  به  مربوط هاي  گزارش 

 و   مطالب بايد از چاپ ها   گزارش آرايي  و صفحه در متن.  دارد نياز مسؤوليت    و احساس  دقت ها به با بيماري
 با   همراه  بيمار آه  واقعي وضعيت   ها و همچنين  آن  و وابستگان  بيماران  به مربوط    و اساس پايه  بي هاي عكس

   ندارد و باعث گي بيمار هماهن  عمومي وضعيت  با   آه هايي حالت.  نمود  خودداري  است پزشكي  جديد  آشفيات
  .  است  درمان  بيمار براي نااميدي 
  اطمينان    آيد تا عدم  ميان  به  سخني  از سير بيماري جانبه يك    و نظرهاي  انتقادي هاي  ديگر نبايد با گزارش  از طرف 

  . ببرد  را زير سؤال درماني    اقدامات  موفقيت  بيمار القا شود و امكان به
     مطبوعاتي  قوانين مجموعه. ١٥   مادة 
 مغاير با  سردبير است  و   مدير مسؤول گيري  تصميم  آزادي محدود آردن    باعث  آه  تضميني  هرگونه  و دادن  پذيرش 

   پرداخت  از انتشار خبر رشوه ممانعت  خبر و يا   اشاعة  براي  آه آسي.   است مطبوعات    و وظايف ، استقالل منزلت
  . زند  مي  دست  غيرشرافتمندانه عملي   د، بهآن مي

  ها و هدايا  دعوت. ١٥ ـ ١   دستورالعمل 
  آيد آه مي وجود   به  وقتي  آزادانه  داوري  عدم سردبير و همچنين  و   مديرمسؤول گيري  تصميم  خطر تحديد آزادي 

 و  ها از حد طبيعي آن    ارزش  آه هدايايي.  بپذيرند را  شده  فرستاده هداياي ها و   دعوت  سردبيري سردبير و همكاران
  ها و هدايايي  بايد از دعوت صورت   در اين.  باشد  گرفته  و سير صعودي باالتر رفته    شغلي هاي  در فعاليت مرسوم

  . نمود شود اجتناب مي  و سردبير   مديرمسؤول گيري  تصميم  آزادي محدوديت    باعث آه
  .  امتياز غيرمادي  و هم است    اقتصادققي  امتياز ويژة  يك ، هم  نوع هدايا از هر 
   آه  است مرسوم    روشي ارزش  آم  هداياي  و يا پذيرش مطبوعات    نياز روزانة عنوان  به  تبليغاتي هاي  آگهي  پذيرش 



  . فكر آرد  آن به ها وجود دارد و نبايد زياد  در رسانه
  مورد قبول    مطبوعاتي ها و تحقيقات  گزارش  شود آه  اين موجب ها نبايد   هدايا و ميهماني پذيرش   و يا عدم  پذيرش 

   از پذيرش رساني اطالع    استقالل  آنند آه  عمل اي گونه  بايد به و ناشران   نگاران روزنامه.  قرار گيرند  قبول و يا عدم
   آسيبي رساني  اطالع  استقالل ها به دعوت  هدايا و   باشد و پذيرش نفكها آامًال م ميهماني  حضور در  هدايا يا قبول

  .نرساند
     مطبوعاتي  قوانين مجموعه. ١٦   مادة 
   مطبوعات  ادارة وسيلة به ها   رسانه  به ها و تذآرات  توبيخ آند آه مي  اقتضا   و منصفانه  شرافتمندانه  گزارشگري 

  .  انتشاراتي  در مورد مؤسسات ژهوي به  منتشر گردد،  آلمان
 ها انتشار توبيخ. ١٦ ـ ١   دستورالعمل 
  :  موردنظر معتبر است    انتشاراتي  مؤسسات  براي  دستورالعمل  اين 
   همراه واقعيت  با   ناشران  به  مربوط  توبيخي  از قوانين يك آدام    شوند آه  امر واقف  اين ها بايد به  رسانه  مخاطبان 

  .  است  وارد شده  آسيب انتشاراتي    از قوانين يك  آدام  و به است
 
 
 

     منابع 
    آلمان هاي  روزنامه  ناشران اتحادية. ١  
   Bundesverband Deutscher Zeitungsveleger 
     آلمان  مجالت  ناشران اتحادية. ٢  
   Verband Deutscher Zeitschriftenverleger 
     آلمان نگاران  روزنامه  صنفي جمنان. ٣  
   Deutscher Journalisten Verbande 
  ها   و رسانه نگاري  روزنامه  تخصصي هاي گروه. ٤  
   IG Media/ Fachgruppe Journalismus 
     آلمان  مطبوعات ادارة.٥  
   deutscher Presserat 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 قانون مطبوعات
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 قانون مطبوعات اردن
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ١٣٨٣: چاپ اول 
   نسخه١٠٠٠: شمارگان 

  :ليتوگرافي، چاپ و صحافي
 سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي

  ٩٦٤ـ٦٧٥٧ـ٨١ـ٢ شابك   ٢-٨١-٦٧٥٧-٩٦٤ 
  ١٣خيايان شهيد بهشتي، خيابان پاآستان، آوچة دوم، شمارة : تهران 

  ٨٧٣٧٢٤٨ ، ٨٧٣٠٤١٣: تلفن 
  ٨٧٣٠٤٧٧: دورنگار 
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 مقدمه
  رساني   شوراي عالي اطالع 

  رساني  قانون شوراي عالي اطالع
 قانون سنديكاي مطبوعاتيان

 هاي گروهي  دستورالعمل حمايت از آزادي بيان و استقالل رسانه
   نامة سنديكاي مطبوعاتيان  آئين

    مطبوعاتي ميثاق اخالق
   اي  هاي رسانه دستورالعمل رفع نزاع

   اي اردن  دستورالعمل مديريت آانون آموزش رسانه
 نامة بيمة درماني مطبوعاتيان  آئين

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

   مقدمه
. روزنامه به تصويب مجلس رسيد  سال پس از انتشار اولين ٧٣در آشور ما نخستين قانون جامع مطبوعات با فاصلة 

 شمسي ــ تصويب شد، برگرفته از قانون ١٢٨٦دي   ١٨ قمري ــ ١٣٢٦انون آه در تاريخ پنجم محرم اين ق
در تدوين قوانين مطبوعاتي بعدي همواره از .  شمسي ــ فرانسه بود١١٦٠   مرداد ٨ ــ ١٨٨١ ژوئية ٢٩مطبوعات 
 ١٣٣٤تا سال  اين ارجاع . شده است عنوان مستند اول به آن رجوع مي شده و به نوعي به استفاده مي اين قانون 

قانوني به قانون پنجم محرم استناد  اي از مواد  صورت علني بوده و اغلب در تدوين قانون جديد و يا اصالح پاره به
  .شده است مي

عجين شده است و ” ارتباطات “ آه با مفهوم  دليل ماهيت و خاستگاه آن جا آه، فعاليت حرفة مطبوعاتي به از آن
گيرد نياز به  بنياني در چارچوب مفهوم يادشده قرار مي اي اساسي و  گونه ين تدوين قانون مطبوعات آه بههمچن

  .نمايد مطبوعاتي در ساير آشورها ضروري مي آشنايي با چگونگي تدوين قوانين 
ن آشورهاي با توسعه ــ و همچني حال انديشة ترجمة قوانين مطبوعاِت شماري از آشورهاي منطقه ــ آشورهاي در 

آشنايي با روند تدوين و توسعة حقوق مطبوعات در جهان، امكان مقايسة  منظور  قدمِت طوالنِي فعاليت مطبوعاتي به
مورد توجه بوده  اي مزبور از ابتداي تأسيس اين مرآز  حقوق مطبوعات آشورهاي متفاوت و مباني انديشه تطبيقي 
  . است

سطح ملي و همچنين تغييرات  باتوجه به تغييرات مهم اجتماعي و فرهنگي در هاي اخير اين احساس نياز  در سال
ها را  شود، مرآز مطالعات و تحقيقات رسانه مي از آن ياد ” اطالعاتي جامعة “وجود آمده در دنيا آه با عنوان  بنياني به

  . تري اقدام به ترجمه و چاپ قوانين مذآور نمايد جديت بيش بر آن داشت آه با 
گذاري و مجريان قانون به  قانون يابي مدرسان، دانشجويان و اصحاب مطبوعات،  ن مرآز اميدوار است امكان دستاي

تطبيقي قوانين يادشده و در نهايت با بسترسازي براي  قوانين مطبوعات آشورهاي ديگر و ايجاد فرصت مطالعة 
ياري  هاي مطبوعاتي  هاي قانوني فعاليت در جنبههاي مطبوعات را به بازنگري و تأمل  طرف اي همة  پيشرفت رسانه

  .رساند
تري  مسؤوالن در سال آتي تعداد بيش اميدواريم با دريافت نظرات مؤثر و سازندة تمامي اصحاب فكر و انديشه و ياري 

  .مندان تقديم آنيم عالقه از قوانين آشورهاي ديگر را ترجمه و به 
 

 
 

 ها مرآز مطالعات و تحقيقات رسانه
 

 

 

 

 

 



 
 

 

 رساني شوراي عالي اطالع
 سال ٧٤موجب قانون شمارة    آه به  λرساني مجمعي مرجعي، تشكيالتي و غيراجرايي است، شوراي عالي اطالع

است حقوقي با استقالل مالي و اداري ، و مقر  شخصيتي  شورا . گذاري شد رساني، بنيان  شوراي عالي اطالع٢٠٠١
  .آن شهر عمان است

از ) آنان رئيس است آه يكي از ( از يازده عضو  وزير، براساس ارادة ملوآانه، و بنابر پيشنهاد نخست λ شورا 
  .سال قابل تمديد است شود و دورة آن سه   مي آارشناسان خبره و مجرب اردني تشكيل

را انتخاب رئيس شورا  شود و   ميλ براساس پيشنهاد رئيس شورا و تصويب هيأت وزيران هيأت امنايي تشكيل 
  . آند مي

اردن است و مؤسسات  هاي  رساني و افزايش توان رقابتي رسانه  اطالعλهدف شورا مشارآت در توسعة بخش
آرده،    گرايي را تشويق افزون بر اين، آثرت. آند مي اي را براي انجام نقش رقابتي خود در جامعه پشتيباني  رسانه

اِي  آورد، و با همكاري مؤسسات دانشگاهي و حرفه اي پديد مي ر رسانهدر امو گذاري  فضايي مناسب براي سرمايه
  .آند مي رساني آمك  حوزة آموزش، به افزايش نيروهاي متخصص و آارآمد در بخش اطالع فعال در 

آند و همچنين  را ترسيم مي اي  مشي اصلي آار بنيادي و زيربنايي رسانه  خطλهاي مربوطه،  شورا، با همكاري طرف 
جهت  اي هم اِي رسانه هاي اخالق حرفه است و در تهية ميثاق رساني سهيم  هاي منسجم بخش اطالع ر آار تهية طرحد

  .آند اي مشارآت مي دستيابي به تفاهم مشترك در تأسيس نهادهاي رسانه با حكومت به منظور 
هاي مربوط به بخش  نامه آئين  براي وضع قوانين و λهاي مربوطه به طرح پيشنهادهايي  شورا با همكاري طرف 

هاي مربوط به اهداف شورا و نشر آن را  و تهية گزارش  و پژوهش  پردازد، و همچنين آار بررسي رساني مي اطالع
  .گيرد عهده مي به

   :شود   مي λاي خود متعهد به تحقق اهداف زير شورا براي انجام وظيفة رسانه
   ⇑ ها و   همة گروههاي آزادي بيان براي فراهم آردن فرصت  

 اقشار جامعه؛
   ⇑اي؛ هاي رسانه حفظ استقالل دستگاه  
  .اي نگاري و رسانه اي روزنامه  حرفه⇑ حمايت از آزادي شغلي و   

هاي  مساوات و در پرتو ميثاق رسد، و براساس  اي را برمي   رسانه λشورا هرگونه شكايت ارجاعي دربارة مسائل
آه در محاآم خاص قانوني رودرروي هم و در  را، پيش از آن هاي دعوي  آند و طرف  مياي رايج عمل اخالق رسانه

  .دهد آشتي مي مقابل قضات قرار گيرند، 
 
 

شده با قانون موقت   تعديل٢٠٠١ سال ٧٤قانون موقت شمارة 
  ٢٠٠٣   سال ١٤شمارة 

 

 رساني قانون شوراي عالي اطالع
 

 انتشار در  هنگام شود و از  خوانده مي ”٢٠٠١رساني سال  عالي اطالع قانون شوراي“  قانون،  اين. ١مادة 
  .االجرا است روزنامة رسمي الزم



اي تعريفي ديگر از  قرينه آه به  ، مگر آن ها و اصطالحات در اين قانون تعاريف زير را خواهند داشت واژه. ٢مادة 
  :آن مستفاد شود 

 شود؛ ب اين قانون تأسيس ميرساني آه به موج شوراي عالي اطالع: شورا
  رئيس شورا: رئيس
  .گيرند عهده مي رساني شورا را به اطالع هايي آه به موجب قوانين خاص اجراي سياست  دستگاه: هاي اجرايي دستگاه

 
در شود آه مقر آن  نهاده مي بنيان ” رساني شوراي عالي اطالع“ شورايي به نام   ]   اردن  [  در آشور پادشاهي.٣مادة 

داشتن شخصيت حقوقي . استقالل مالي و اداري برخوردار است شهر عمان است و از شخصيت حقوقي و در نتيجه 
اهداف خود هرگونه    گرديده آه شورا داراي حِق مالكيت اموال منقول و غيرمنقول بوده ، و براي تحقق  مستقل سبب 

هاي قانوني؛ و عالوه بر  و پذيرش مساعدت و آمك ق قانون از جمله عقد قرارداد با افراد مطاب. تصرفي در آن بنمايد
  .انتخاب يك يا دو وآيل را در دعاوي قضايي نيز دارد اين حق اقامة دعوي و حق 

 
 

  . ٤مادة 
ملوآانه، و به پيشنهاد  شود، آه بنا به ارادة  ها رئيس است، تشكيل مي شورا از يازده عضو، آه يكي از آن. الف

شوند، و به همين  ساله منصوب مي قابِل تجديد سه هاي مجرب و خبره، براي يك دورة  ميان اردنيوزير، از  نخست
ماندة دورة عضويت  شورا را از راِه انتصاِب عضوي جانشين براي باقي از اعضاي  توان رئيس يا هريك  شيوه مي

  .داد تغيير 
  .شود مي ت غيبت رئيس جايگزين وي گزيند، آه در صور رئيس را برمي شورا از مياِن اعضا نايب. ب
وزيران و بنا به پيشنهاد  ها به تصميم هيأت  حقوق و مزاياي رئيس و ديگر اعضاي شورا و ساير وجوِه مالي آن. ج

  .شود وزير، تعيين مي نخست
 

  : آنند مي رئيس و اعضاي شورا پيش از شروع وظايف سوگند زير را در برابر شورا ياد  . ٥مادة 
نظام حاآم احترام بگذارم، و با  خورم آه به شاه و ميهن وفادار باشم و به قوانين و  خداوند بزرگ سوگند ميبه « 

  ».دهم ، انجام  امانت وظايفي را آه به من محول شده
   .٦مادة 
شخصي اي منافع  رسانه ها و امور  رئيس يا هريك از اعضاي شورا نبايد در مدت عضويت در شورا، در فعاليت. الف

نامة آتبي در جهت  اند پيش از آغاز وظايف ضمانت ملزم گان  مستقيم يا غيرمستقيم داشته باشند، و هريك از يادشد
صورت پيگرد قانوني خواهند  منفعتي از اين دست منتفي است، بسپارند و در غير اين  تأآيد اين نكته آه هرگونه 

  .شود داشت و عضويت آنان در شورا ملغي مي 
مستقيم يا غيرمستقيم  طور  اي به گر مصلحت اقتضا آند و فردي آه پيش از عضويت در شورا در امور رسانها. ب
جلسه حدود و ميزان منافع خود را مشخص آند و متعهد  نفع بوده به عضويت شورا درآيد، ملزم است در اولين  ذي

نقض اين وظيفة . شده، تجاوز نكند معين فراتر از حدود و ميزان  براي منافع شخصي، شود آه از عضويت خود 
  .خواهد آمد عمل  شود و از عضويت فرد در شورا جلوگيري به قانوني موجب مسؤوليت قانوني مي 

 
  : رساني آشور پادشاهي  اصول و مقرارِت اطالع.٧مادة 
  .ي و عربياسالم هاي  پرستي و وفاداري به پادشاه و پايبندي به ارزش ايمان به خداوند ، ميهن. الف
  .ها فرهنگ و نقش تمدني آن ميهنان از  سازي هم پايبندي به اصول انقالب بزرگ عربي و رسالت هاشمي و آگاه. ب
و تثبيت دموآراسي و  پايبندي به احكام قانون اساسي و اتكا به اصول ميثاق ملي براي تضمين آزادِي بيان . ج

  .سياسي گرايي  آثرت
  .و حاآميت قانونتثبيت عدالت، برابري . د



  .هاي فكري، هنري، علمي و فرهنگي سازي مناسب براي بروز خالقيت بستر. هـ 
  . افراد و بياِن حقايق خصوصي زندگي هاي انساني يا   نرساندن به آزادي احترام به انديشه و آرامت انساني و آسيب. و
قوانين جاري مخِل امنيت و منافع  آه براساس احكام و تأآيد بر آزادي انتقال و گردش اطالعات و نقل اخبار تا حدي . ز

  .عالية ملي نشود
  .شان و وظايف ها از حقوق  سازي آن ميهنان و آگاه دوستي نزد هم دوستي و انسان ارتقاي حس ميهن. ح

  :آند  اهدف زير تالش مي  شورا در راه تحقق .٨مادة 
  :ن زيراصول بنيادي رساني براساس  توسعة بخش اطالع. الف

  .ها و رويكردهاي آن نمايندگي هويت ملي، در همة اقشار و بازتاب خواست. ١ 
  .خدمت به دولت در راه رسيدن به اهدف آن. ٢ 
  .ها و تغييرات جهاني  همگامي با نوآوري. ٣ 
  .هنري جهان هاي جهان در پرتوي تغييرات فني و  هاي اردن با رسانه افزايش قدرت رقابتي رسانه. ٤ 

پذيري و  همراه مسؤوليت به گروهي براي ايفاي نقش رقابتي خود در جامعه در بستر آزادي،  هاي آمك به رسانه. ب
  .اي فتة حرفه ، متكي بر بنيادهاي پيشر استقالل

خود، و احترام به آزادي  ها در ادارة امور  اي و تأآيد بر استقالل آن هاي رسانه تشويق تكثر مؤسسات و دستگاه. ج
  .اي هاي گوناگون رسانه خصوصي به فعاليت در زمينه بخش جذب  گذاري و  هاي الزم براي سرمايه يان و ايجاد زمينهب
  :زير را تضمين آند آه دستاوردهاي  اي گونه رساني به آارآمد و متخصص در بخش اطالع افزايش نيروهاي. د
  .مسؤوالنه  گي، نوآوري، و آزادي  هاي، برجست اي بر پاية اصول حرفه تكميل آارپاية رسانه. ١ 
  .رساني و احترام به حقوق ديگران پايبندي به اصول اخالقي حرفة اطالع. ٢ 
  . همگامي با تحوالت سياسي، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي معاصر . ٣ 

  : شورا وظايف و اختيارات زير را دارد.٩مادة 
هاي مربوطه،  با همكاري طرف هاي آن،  رساني و تهية آئيننامه عهاي اطال مشارآت و همكاري در ترسيم سياست. الف

هاي  ها در پرتو نوآوري ها و ارزيابي آن نامه ها، آئين سياست در جهت دستيابي به اهداف شورا و بازنگري در اين 
  .رساني عرصة اطالع

فضاي باز و همراه با دقت و  آزادي و در ها با  آه رسانه اي گونه هاي ملي همگام با تغييرات نوين، به تهية برنامه. ب
  .اجتماعي و فرهنگي مشارآت آنند گرايي در تحقق توسعة سياسي، اقتصادي،  واقع
هاي اصلي  ساماندهي مسؤوليت هاي مربوطه، براي  اي با همكاري طرف هاي اخالق حرفه مشارآت در تدوين ميثاق. ج

حرفه شود و از حقوق   تعالي اين  آه موجب اي گونه ها، به ميثاق  آن ها و پيروي از اندرآاران رسانه ها و دست رسانه
  .آند ها را تثبيت  رسانه  اجتماعي مسؤوليت نمايد و  افراد حمايت 

اي، و  هاي رسانه دستگاه  و هماهنگي در زمينة  نامه مشارآت با نهادهاي حكومتي مربوطه براي تهية تفاهم. د
  .ها  و نوآوري ها با تغييرها  ا در جهت تطابق آنه نامه بازنگري در اين تفاهم

ها و جلسات آموزشي  دادن دوره   رساني و سامان اندرآاران اطالع هاي ملي الزم براي آموزش دست اجراي برنامه. هـ 
هاي  اي همگام با اهداف شورا، و با همكاري طرف گوناگون رسانه هاي  و برگزاري سخنراني و گردهمايي در زمينه

  .ربوطهم
  :اي گوناگون، براي تحقق اهداف زير هاي رسانه پيگيري فعاليت. و
 جامعه؛ هاي گوناگون  هاي مختلف سياسي و انديشه سازي براي آزادي بيان، گرايش زمينه. ١ 
 هاي گروهي؛ حمايت از استقالل رسانه.٢ 
ها  اي آن فشار آه بر فعاليت حرفه رگونه ها و اعمال ه تأمين آموزش مناسب براي مطبوعاتيان و عدم تعرض به آن. ٣ 

 تأثيرگذارد؛
  .هاي مربوطه طرف رساني با هماهنگي  بخش اطالع هاي  نامه قوانين و آئين هايي براي  پيشنهاد طرح. ز
اي   هاي اخالق رسانه ميثاق وفصل آن در پرتو  رسد، و تالش براي حل رسيدگي به هر شكايتي آه به شورا مي. ح

  .رايج 
دعوي ، قبل از  برحل    اي، درصورت بروز اختالف و درخواست طرفين مبني هاي دعواي رسانه  مصالحة طرف.ط

  . مراجعة شكات به مراجع قانوني



  . ها تحقيق و تهية گزارش در زمينة اهداف شورا و انتشار آن. ي
  .هاي عربي و جهانِي همتا مبادلة اطالعات با مجامع و سازمان. ك
  .هاي الزم براي اجراي مصوبات شورا نامه ها و آئين تورالعملصدور دس. ل

  . ١٠مادة 
  :شود يافته تلقي مي عضويت در شورا در شرايط زير پايان. الف

 استعفا؛.١ 
   براي عضويت؛ عدم شايستگي.٢ 
  .بار در سال غيبِت بدون عذرموجه در جلسات شورا، سه بار متوالي و يا بيش از پنج. ٣ 

مانده،  براي مدت باقي ضويت يكي از اعضاي شورا به داليل يادشده در بند الف اين ماده پايان يافت، اگر ع. ب
  .شود گفته منصوب مي جايگزيني به شيوة پيش

  .١١مادة 
رئيس و در غياب وي به دعوت  شود و هرگاه ضرورت ايجاب آند به دعوت  بار در ماه تشكيل مي شورا حداقل يك. الف
توان  سوم از اعضا از رئيس شورا مي عالوه بر آن به درخواست يك . توان جلسات شورا را تشكيل داد ميرئيس  نايب

  . معين تشكيل داد جلسه را براي امور 
از حاضران باشد، و  آه رئيس يا نايب وي نيز  شود، به شرط آن جلسه با حضور دوسوم اعضا رسمي مي. ب

  .اعضا اتخاذ شود عضو از  تصميمات با تأييد حداقل شش
در حضور جمع نوشته و  عضو مخالف بايد نظر خود را آتبًا . توان از تصويب تصميمات شورا جلوگيري نمود نمي. ج

  .امضا نمايد
رأي داشته باشند دعوت  آه حق  تواند از آارشناسان متخصص و خبره براي حضور درجلسات بدون اين شورا مي. د
  .عمل آورد به

  .١٢مادة 
ويكم دسامبر همان سال به پايان  سي شود و در  شورا در نخستين روِز ماه ژانويه هرسال آغاز مي سال مالي . الف
  .رسد مي
 وزيران تقديم  تصويب به هيأت شورا داراي بودجة مستقل است آه پس از برآورد بودجة مورد نياز آن را براي . ب
  . آند مي
  .ادارات حكومتي برخوردار است ها و  خانه هاي مقرر در همة وزارت  معافيتشورا از همة امتيازات و تسهيالت و. ج
 

  :شود درآمدهاي مالي شورا از منابع زير تأمين مي. ١٣مادة 
 شود؛ اي آه از بودجة عمومي تخصيص داده مي مبالِغ ساالنه. ١ 
 شود؛  وزيران پذيرفته مي ها و هدايا با موافقت هيأت آمك. ٢ 
  . وزيران با آن موافقت آند گر آه هيأتهرمنبع دي. ٣ 

  .١٤مادة 
شود، و در  منصوب مي وزيران   تصميم هيأت شورا يك دبيرخانه دارد آه دبير آن به پيشنهاد رئيس شورا و به. الف

شود، و دورة خدمات وي نيز به همان شيوة مذآور  مي  وي حقوق و ساير مزاياي مالِي وي مشخص  حكم انتصاب
  .رسد ميپايان  به
  :عهده دارد دبيرخانه وظايف زير را به. ب

 ربط؛ هاي ذي اجراي تصميمات شورا با هماهنگي طرف. ١ 
ربط و تقديم گزارش به  ذي هاي  هاي دستگاه اي از روند آار و چگونگي اجراي سياست هاي دوره تهية گزارش. ٢ 

 گيري مناسب ؛ شورا براي تصميم
 شورا؛ اي جاري و گزارش نتايج آن به  هاي رسانه ستنظرسنجي عمومي دربارة سيا. ٣ 
 تهية برآورد بودجة ساالنة شورا و ارائة آن به شورا براي تصويب ؛. ٤ 
  .آند انجام ساير اموري آه شورا به دبيرخانه تكليف مي. ٥ 



مربوط به امور آارمندان  هاي  نامه هاي الزم براي اجراي احكام اين قانون، و آئين نامه آئين هيأت وزيران  . ١٥مادة 
  .  و امور مالِي شورا را صادر خواهد آرد 

  .وزير و وزرا مكّلف به اجراي احكام اين قانون هستند نخست. ١٦مادة 
 
 
 

 سنديكاي مطبوعاتيان اردن

  ١٩٩٨ سال ١٥قانون شمارة 
 

 قانون سنديكاي مطبوعاتيان
  : الحسن بن طالل، نايب واالحضرت شاه

 
آنيم و فرمان  قانون زير را امضا مي اساسي و بنابر مصوبات دو مجلس سنا و شورا،   قانون٣١ة به موجب ماد

  :دولت افزوده شود دهيم اين قانون ابالغ و به قوانين  مي
 

  ١٩٩٨ سال ١٥قانون شمارة 
 قانون سنديكاي مطبوعاتيان

 
نشر آن در روزنامة  شود و از هنگام   خوانده مي١٩٩٨ اين قانون، قانون سنديكاي مطبوعاتيان سال .١مادة 

  .االجرا است رسمي الزم
اي تعريفي  آه به قرينه آن هاي زير را دارند، مگر  شده در اين قانون تعريف آار برده  ها و اصطالحات به واژه. ٢مادة 

  .ديگر از آن مستفاد شود
 رساني وزارت اطالع: وزارت
 رساني وزير اطالع: وزير
  بوعات و انتشاراتادارة مط: اداره
  مديرآل مطبوعات و انتشارات: مدير

 سنديكاي مطبوعاتيان: سنديكا
  رئيس سنديكا: رئيس
  شوراي سنديكا: شورا
  حرفة مطبوعات: حرفه 

قانون، آار مطبوعات را  شده و براساس اين  عضو سنديكا، آه نامش در فهرست مطبوعاتيان ثبت: مطبوعاتي
  .ه استعنوان حرفة خود برگزيد به

  . است فردي آه نامش مطابق اين قانون در فهرست سنديكا ثبت شده: عضو
اين اصطالح شامل نهادهاي . آند مي شخص حقيقي يا حقوقي آه در اين آشور نشريه منتشر : مؤسسة مطبوعاتي

 منتشر  ك آه نشريههاي محلي و ديپلماتي ها، هيأت ها، مدارس، دانشگاه انجمن ها، سنديكاها،  رسمي، احزاب، باشگاه
  .شود آنند، نمي مي 

  . ٣مادة 
سنديكا از . شود مي تشكيل ” مطبوعاتيان سنديكاي “موجب اين قانون، سنديكايي به نام  در آشور پادشاهي، به. الف

تواند هرگونه تصرفي  و فروش اموال منقول و غيرمنقول را دارد و مي شخصيت حقوقي برخوردار بوده و حق تملك 
دعوي آرده، و يا  هاي جاري عليه اشخاص اقامة  خود در آن بنمايد، حق دارد طبق قوانين و نظام اهداف    حققجهت ت

تواند در  عهده دارد، و مي ها و در نزد ديگران به دادگاه رئيس سنديكا، نمايندگي آن را در . عليه آن طرح دعوي شود



  .خويش برگزيندوآيلي را به نمايندگي  اقدامات قانوني و قضايي هر 
هريك از شهرهاي آشور شعبه  تواند به تصميم شورا در  دفتر مرآزي سنديكا در شهر عمان است، و سنديكا مي. ب

  . تأسيس آند
  :آند  اهداف زير تالش مي  سنديكا براي تحقق.٤مادة 
م براي انجام اين رسالت الز هاي  ايجاد زمينة مناسب براي انجام رسالت مطبوعات و تالش جهت تضمين آزادي. الف

  . و قومي اخالقي، ملي هاي  مطابق احكام اين قانون و در چارچوب مسؤوليت
ها و مشارآت در  سطح آن عملي و تالش براي باال بردن  هاي اين حرفه و ساماندهي  حفظ حدود، اصول و سّنت. ب

  .پيشبرد اين حرفه و آموزش مطبوعاتيان
همة ابعاِد مشخص آن و  اي در نشر فرهنگ و معرفت انساني در  هاي رسانه دستگاهمشارآت با ديگر نهادها و . ج

براي برانگيختن حس افتخار به ميهن و قوم و دين و رواج  هاي خود، و تالش   تعميق آگاهي شهروندان به مسؤوليت
  .انساني برگرفته از هويت تمدن عربي و اسالمي هاي واالي  ها و ارزش فضيلت

سطح اين حرفه و تالش در   آردن روابط و پيوندهاي همكاري ميان مطبوعاتيان اردني در جهت ارتقاي  مستحكم. د 
  .اي هاي حرفه راه رفع نزاع

 آشورهاي عربي  سنديكاهاي مطبوعاتي  آردن روابط و گسترش همكاري با اتحادية مطبوعاتيان عرب و  مستحكم. هـ 
  .و خارجي

 پيري،  اجتماعي در زمان هاي  عضا و ارائة خدمات اجتماعي و فرهنگي و تأمين بيمهاي ا حمايت از حقوق حرفه. و 
بازنشستگي از محل ديگر تأثير بگذارد، و ارائة آمك به  آه اين شرايط بر دريافت حقوِق  آن ازآارافتادگي و فوت ، بي

اي داشته  شان بتوانند زندگي شرافتمندانه اي آه اعضا و خانواده گونه بيمة درماني، به ها به هنگام نياز، و تأمين  آن
  .ها هاي تعاوني براي اعضا و ادارة آن ها و انجمن باشند، و تأسيس باشگاه 

 
  : شرايط عضويت در سنديكا  .٥مادة 
  تابعيت اردن؛. الف
 نداشتن سابقة آيفري آه موجب سلب حيثيت شود؛. ب
 هاي قانوني؛  برخورداري از صالحيت. ج
  :معتبر حيت علمي در حد يكي از مدارك علمي زير از يك دانشگاه يا دانشكدة داشتن صال. د
 ها؛ دانشنامة دآترا در مطبوعات يا رسانه. ١ 
 ماه آارآموزي؛ شش ها و حداقل  دانشنامة آارشناسي ارشد يا آارشناسي در مطبوعات يا رسانه. ٢ 
  .سال آارآموزي  و حداقل يكها دانشنامة مرحلة اول دانشگاه در مطبوعات يا رسانه. ٣ 
 آارآموزي؛ ها وحداقل دوسال  ديپلم دانشكدة جامعه رشتة مطبوعات يا رسانه دانشنامة فوق. ٤ 
 حداقل دوسال آارآموزي؛ اي و  هاي غيرمطبوعاتي يا رسانه دانشنامة حداقل مرحلة اول دانشگاه در رشته. ٥ 
سال آارآموزي در اين  حداقل سه اي و   غيرمطبوعاتي يا رسانههاي ديپلم دانشكدة جامعه رشته دانشنامة فوق. ٦ 

  زمينه؛ 
  .ديپلم دورة عمومي يا معادل آن و حداقل چهارسال آارآموزي در اين زمينه. ٧ 

سابقة آار مطبوعاتي در داخِل  سال  آه حداقل هشت تر قبل از اجراي اين قانون درصورتي دارندگان مدارك پايين. هـ 
ماه از تاريخ اجراي اين قانون، با احكام   آنان ظرف حداآثر شش آه وضعيت  ا داشته باشند، و درصورتيآشور اردن ر

 اين بند هماهنگ شود؛
  .فقط حرفة مطبوعاتي داشته باشد والغير. و
   . ٦ مادة  

  :آارآموزي اين حرفه با شرايط زير قابل پذيرش است. الف
   رسمي؛   يا رسانةآارآموزي عملي در مؤسسة مطبوعاتي. ١ 
 آشور؛ ها در داخل يا خارج  عالي معتبر و موثق مطبوعات يا رسانه آارآموزي در مدارس. ٢ 

پيش از اجراي اين قانون   مقرر در اين قانون براي آارآموزاني آه نامشان در سنديكاي مطبوعات  هاي آموزش. ب



  .شده مصداق ندارد ثبت
 

  .مشمول قوانين ذآرشده هستند شده،    هنگام اجراي اين قانون در سنديكا ثبتمطبوعاتياني آه نامشان . ٧مادة 
  :شود  باتوجه به اهداف اين قانون مشاغل زير مطبوعاتي شمرده مي .٨مادة 
سردبير، عكاس مطبوعاتي،  اردن،  تحريريه ، مديرآل مؤسسة مطبوعاتي  تحريريه يا مدير هيأت مسؤول هيأت. الف

 مطبوعاتي آن در داخل يا خارج از آشور؛ زارشگر مطبوعاتي، يا نمايندة آاريكاتوريست، گ
 نمايندة مطبوعاتي يك نشريه؛ در آشور،  هاي قانوني   خبرگزاري دبير، نمايندة مطبوعاتي، گزارشگر مطبوعاتي. ب
خانه، اداره و يا  يك وزارت تحريريه، دبير، نماينده، گزارشگر مطبوعاتي، عكاس، آاريكاتوريست در  مسؤول هيأت. ج

 اي رسمي؛ مؤسسة رسانه
 ها در دانشگاه اردن ؛ عضو هيأت تدريس دو مادة مطبوعات و رسانه. د

  .اي رسمي ات رسانه ها يا ادار خانه اي وزارت مشاغل رسمي مطبوعاتي يا رسانه. هـ 
يا خارجي اجازه دهد در  ربي تواند به هر مطبوعاتِي داراي تابعيت آشورهاي ع شورا با موافقت وزير مي . ٩مادة 

 آشور  آه در قوانين مطبوعاتي بپردازد، مشروط بر آن آند، به آار  آشور، و در مكان و مدتي آه شورا مشخص مي
  :دارا باشد موصوف شرايط زير را  آه مطبوعاتي  مشابهي وجود داشته باشد، و مشروط بر اين متبوع وي متن قانونِي 

 باشد؛  آار مجوز داشته   بتواند اين حرفه را انجام دهد، و براي ايندر آشور متبوع خود. الف
  .سال داشته باشد جواز اقامت و آار در آشور به مدت حداقل يك. ب

  . ١٠مادة 
آند، به همراه تصوير اسناد  مي براي عضويت در سنديكا ، بايد فرم درخواست عضويت، آه شورا آن را آماده . الف

اگر شورا ظرف مدت .  و رسيد آن دريافت گردد دبيرخانه تحويل ، به )ر با اصل اسناد شده باشدآه براب(درخواستي 
باشد ــ  سنديكا تصميمي اتخاذ نكند، درخواست يادشده ــ اگر آامل  مدارك به دبيرخانة  روز از تاريخ ارائة  سي

  . آيد شمار مي شده به پذيرفته
  .شود مي  و بر روي در تابلوي اعالنات سنديكا نصب تصميم شورا به وزير و متقاضي ابالغ. ب

تقديم درخواست فاقد   شود آه عضو سنديكا در هنگام   اين قانون، اگر ثابت١٤ و٧باتوجه به دو مادة . ١١مادة 
شدن درخواست وي به سنديكا يك يا چند شرط از  پذيرفته شرايط مقرر در اين قانون است، و همچنين اگر پس از 

وي در سنديكا ملغي و به تصميم شورا نامش از فهرست حذف  باشد، عضويت  داده  دشده را از دست شروط يا
  .عهدة رئيس است ابالغ اين امر به عضو يادشده به. شود مي 

  : اين حرفه بپردازد آه  تواند به مي آه درخواست عضويتش در سنديكا پذيرفته شود، تنها هنگامي   آسي.١٢مادة 
به خداوند «: ياد آند هيچ آم وآاست  ابر وزير و در حضور رئيس سنديكا يا نايب وي سوگند زير را بيدر بر. الف

دارانه و پاآبازانه به آار و حرفة خود بپردازم، و از  امانت خورم آه به ميهن و شاه وفادار باشم، و  بزرگ سوگند مي
 ؛»ن را محترم بدارمهاي مرتبط به آ قوانين و نظام اي محافظت آنم، و  شرف حرفه

  حق عضويت سنديكا را پرداخت آند؛. ب
  نام وي در فهرست مطبوعاتيان فعال در سنديكا ثبت شود؛. ج

مقرري سنديكا را  روز پيش از انتخابات ، فهرستي از نام مطبوعاتيان فعال را، آه   شورا ظرف سي.١٣مادة 
  .آند مي  آن اعالم هاي  تهيه و به دفتر مرآزي و شعبه اند، آرده پرداخت 

   .١٤مادة 
  :آند هاي زير را تهيه مي  سنديكا فهرست. الف

 مطبوعاتيان فعال.١ 
 مطبوعاتيان غيرفعال. ٢ 
 مطبوعاتيان آارآموز. ٣ 
 شده باشد؛ داده آنان  موجب احكام اين قانون به حرفه به آه اجازة انجام اين  مطبوعاتيان غيراردني. ٤ 

فهرست مطبوعاتيان   مطبوعاتيان از فهرست مطبوعاتيان فعال به  شورا، نام برخي تصميم در موارد زير با . ب



  :شود  غيرفعال، منتقل مي
   مدت دوسال متوالي پرداخت نشود؛ اگر مقرري ساالنه و عوايد حاصله به. ١ 
 اين حرفه بازماند؛ سال از اشتغال به  اگر بيش از يك. ٢ 
 بازماند؛ اين حرفه  سال از اشتغال به   مدتي بيش از يك آند و بهاگر خارج از آشور اقامت . ٣ 
 آار آند؛ مدتي بيش از دوسال در نشريات غيراردني  اگر خارج از آشور اقامت آند و به . ٤ 

ـ از تاريِخ تحقق اين   روز ٦٠عضوي آه هريك از شرايط آمده در بند ب اين ماده را داشته باشد ، بايد ظرف . ج
رود و مشمول  شمار مي صورت متخلف به اين اطالع شورا برساند، و در غير   اين موضوع را مكتوب به شرايط ــ

  .مسؤوليت قانوني خواهد بود
مطبوعاتيان غيرفعال، و پرداخت  فعال به  هاي انتقاِل نام از فهرست مطبوعاتيان  شدن داليل و زمينه پس از مرتفع. د 

  .شود مجددًا به فهرست مطبوعاتيان فعال منتقل مي رخواست آتبي مقرري مربوطه، نام وي بنا به د
 باشد، عضويِت  غيرفعال ثبت شده سال متوالي در فهرست مطبوعاتيان  اگر نام مطبوعاتيان به مدتي بيش از پنج. هـ 

  .شود وي در سنديكا لغو مي
قانون، عضويت مطبوعاتِي   اين ٥در مادة احراز شروط يادشده  تنها پس از ارائة درخواست عضويت جديد در پي . و 

  .گيرد قرار مي شده به موجب احكام اين قانون مورد بررسي  لغِو عضويت 
تواند  عضو سنديكا مي  وزير، مدير، متقاضي عضويت يا هر   اين قانون،١٤ و ١٢ ، ١٠موجب مواد  به. ١٥مادة 

  . آند آل شكايت  در مورد تصميمات شورا نزد دادستان 
  . ١٦ادة م

مطبوعاتيان فعال آمده، براي  آشور فقط مجوز استخدام افرادي را آه نامشان در فهرست  مؤسسات مطبوعاتي . الف
  .مشاغل مطبوعاتي دارند

در همان ) براي آار(پردازد،  مي آموزي  آار تواند آسي را آه نزد آنان به  اي مي مؤسسة مطبوعاتي يا رسانه. ب
علمِي يادشده در اين قانون را احراز نمايد و مطابق دستورالعمل  هاِي  آه فرد توانايي ط آنمؤسسه بپذيرد، به شر

  .نام شود عنوان آارآموز در سنديكا ثبت وزير، به شورا و با موافقت 
 تواند اتخاذ آند، و همچنين مي  آارآموزِي هماهنگ با اهداف شورا، تصميمات مناسب   تواند براي تحقق شورا مي. ج 

  .فهرست آارآموزان حذف آند اهداف پايبند نيست، از  نام آارآموزي را آه به اين 
موافقت وزير، گواهي  آند و با  آموز پس از گذراندن امتحاني آه شورا براساس اهداف خود برگزار مي  آار. د
 امتحان مدت آارآموزي را به پيشنهاد برگزارآنندگان تواند بنابر  آند، و شورا مي آموزي از سنديكا دريافت مي آار 

  . آموزي، تمديد آند آار   مدتي به ميزان دورة اصلي
توانند از مزايا و تسهيالت  مي شده  آه نامشان در فهرست مطبوعاتيان فعاِل سنديكا ثبت  تنها مطبوعاتيان .١٧مادة 

آنند؛ تا با   ها و اشخاص است، استفاده  ها و هيأت ديگر طرف آه مورد توافق مقامات و  سنديكا و يا مزايا و تسهيالتي 
اي، از زندگي  حرفه انجام برسانند و هماهنگ با حيثيت  تسهيالت بتوانند وظايف مطبوعاتي خود را به  استفاده از اين 

  .شرافتمندانه برخوردار شوند
 

  . ١٨مادة 
براي مطبوعات خارجي آار آند  تواند   نمي اين قانون٩آسي جز مطبوعاتيان فعال يا مطبوعاتيان يادشده در مادة . الف

همچنين دفترهاي تبليغات و انتشارات و توزيع . آند مفهوم معرفي اي با اين  يا هر واژه يا خود را با واژة مطبوعاتي، 
 انتشار يك آه مجوز  هاي خود بيفزايند آه اين مفهوم را برساند، مگر اين به نام نشريه، يا آگهي نبايد هيچ عبارتي 

  .نشريه را داشته باشند
  .آند هاي خود آارت صادر مي سنديكا براساس فهرست. ب
دويست دينار تا پانصد دينار  تخلف از احكام بند الف اين ماده عالوه بر جلوگيري از تخلف، مستوجب جزاي نقدي . ج

  .يد خواهد شدصورت تكرار مجازات تشد يا هر دو خواهد بود و در  ماه،   ماه تا سه  يا حبس از يك
شود و  مطبوعاتيان فعال تشكيل مي شده در فهرست  نام  مجمِع عمومي سنديكا از همة اعضاي اردني ثبت.١٩مادة 

  :هاي زير را دارد اختيارات و مسؤوليت



  .هاي صادره به موجب آن  نامه آئين انتخاب رئيس سنديكا و اعضاي شوراي سنديكا براساس احكام اين قانون و . الف
  .تأييد محاسبات پايان سال و بودجة برآوردشده براي سال بعد. ب
  .ها تصميمات الزم دربارة آن هاي شورا و صدور  اي مربوط به فعاليت هاي اداري، مالي و حرفه بررسي گزارش. ج
ن بررسي ها، و همچني مورد آن آند و صدور تصميمات مناسب در  آه شورا به مجمع واگذار مي رسيدگي به اموري . د

روز پيش از جلسة مجمع عمومي  آه حداقل سي شرط آن آنند، به مي اموري آه بيش از ده درصد اعضا آن را پيشنهاد 
  . شده باشد به شورا ابالغ 

  .تهية ميثاق اخالق مطبوعاتي. هـ 
ه در اين قانون اقداماتي آ عمومي سنديكا هر سال در ماه آوريل و بنا به دعوت شورا و براساس  مجمع. ٢٠مادة 

  . آند جلسة ساالنة عادي برگزار مي است،  ياد شده 
  . ٢١مادة 
سوم اعضاي مجمع عمومي  يك العاده را به دعوت رئيس، شورا، يا به درخواست  عمومي جلسات فوق مجمع. الف

تر از  ا نيز بايد ظرف آمشود، و شور ها بپردازد، بررسي مي آن در اين جلسات اموري آه بايد مجمع به . آند  مي برگزار
  . آند عمومي را دعوت  درخواست يادشده، مجمع روز از تاريخ تحويل  سي
نامة اعضاي متقاضِي  دعوت العاده بررسي آند، بايد در  ها را در جلسات فوق عمومي بايد آن اموري آه مجمع. ب

  .نامه در جلسه جايز نيست آور در دعوتجز موضوع مذ به تشكيل جلسه ذآر شود، و ارائه يا بررسي هر امر ديگري 
روز پيش از جلسه  هفت شود آه مبالغ مقرر را حداقل  عمومي از اعضايي تشكيل مي جلسات مجمع. ٢٢مادة 

  .پرداخت آرده باشند
العاده، براي حضور دعوت  فوق عمومي سنديكا، چه عادي و چه  مدير يك هفته پيش از هر جلسة مجمع. ٢٣مادة 
  .جاي خود برگزيند اي را به تواند نماينده مي آه نتواند در جلسه حضور يابد،   درصورتيشود، و مي

غيبت آنان دبير، و در  عهدة رئيس يا نايب وي است، و در صورت  عمومي به رياست جلسات مجمع. ٢٤مادة 
  . گيرد مي عهده  ترين عضو رياست جلسه را به صورت غيبت وي، مسن

  . ٢٥مادة 
شورا در دو برگه جداگانه  حد نصاب برسد، انتخاب رئيس و اعضاي  عمومي به  آه اعضاي مجمع ورتيدرص. الف
  . گيرد زمان، انجام مي طور هم به
مجمع عمومي را احراز  متقاضيان رياست مجمع براي احراز اين سمت بايد رأي اآثريت مطلق اعضاي حاضر . ب

  اي اآثريت را احراز آنند، در همان نشست ميان دو متقاضي بار نتوانند اين  آدام از متقاضيان نخستين آنند، و اگر هيچ
تساوي آرا،  شود، و در صورت   نسبي بسنده مي شود، و به اآثريت است، انتخابات تكرار مي   آه باالترين رأي را آورده

  .شود آشي مي ميان آن دو قرعه
ميان نامزدهايي آه رأي  گيرد، و در صورت تساوي آرا،  يانتخاب اعضاي شورا براساس اآثريت نسبي انجام م. ج

  .شود آشي مي اند قرعه برابر آورده
   .٢٦مادة 
شرآت در جلسات است، و اگر  عمومي، حضور اآثريت مطلِق اعضاي داراي حق   جلسة مجمع نصاب قانوني. الف

هفته و  اي حداقل يك ديگري در فاصلهنشود، مجمع براي جلسة  ظرف يك ساعت بعد از شروع جلسه اين نصاب حاصل 
  . يابد مي شود، و جلسة بعدي با هر تعداد اعضاي حاضر در جلسه رسميت  فراخوانده مي روز،  حداآثر پانزده 

نامة تشكيل  صورت دعوت اين يابد در غير  عمومي، با حضور اآثريت مطلق رسميت مي العادة مجمع در جلسات فوق. ب
  .شود جلسه باطل مي

اآثريت آراي اعضاي حاضر  شود با اجماع يا  گيرِي مجمع عمومي در امور ديگري آه به آنان واگذار مي تصميم. ج
  . يابد در شمار آراي آن است، برتري مي است، و در صورت تساوي آرا، طرفي آه رأي رئيس جلسه 

رئيس جلسه و دبير آن را امضا  شود، و  داري مي اي ثبت و در سنديكا نگه  عمومي در پروندة ويژه تصميمات مجمع. د
  .آنند مي

شوند، و دورة آن  انتخاب مي شود آه براساس احكام اين قانون  شورا از رئيس و ده عضو تشكيل مي. ٢٧مادة 



  . سال است سه
  . ٢٨مادة 
روز  ت آن سهشود، و مهل مي نام متقاضيان رياست و عضويت شورا آغاز  پانزده روز پيش از انتخابات، ثبت. الف

و متقاضي در مقابل دريافت  شود  مخصوص شورا، ثبت مي هاي  تقاضا بر روي فرم. رسد پايان مي پيش از انتخابات به
اداري يا آارمند سنديكا آه شورا او را براي اين امر انتخاب نموده، تقاضاي خود را به   امضا شدة مسؤول  رسيد

  . دهد سنديكا تحويل مي 
  .شود سنديكا نصب مي ها در ورودي  ضيان روز بعد از پايان مدت تقاضا بر روي تابلوي ويژة آگهياسامي متقا. ب

  . ٢٩مادة 
  شرايط متقاضي احراز پست رياست . الف

  وزير، آارمند حكومت يا آارمند هر هيأت دولتي يا مؤسسة خارجي نباشد؛. ١ 
 وپنج سال ؛ حداقل سن سي. ٢ 
 باشد؛ يت وي در فهرست مطبوعاتيان فعال در سنديكا گذشته حداقل ده سال از عضو. ٣ 
 آارمند يا ُمخبر يك نشريه يا خبرگزاري غيراردني نباشد؛. ٤ 
 يك دوره جايز است؛ اما انتخاب مجدد وي پس از گذشت . بيش از دو دورة متوالي انتخاب نشده باشد. ٥ 
 باشد؛ شده  ندوق سنديكا پرداختوجه غيرقابل استرداد متقاضي به مبلغ صد دينار به ص. ٦ 

 شرايط متقاضي عضويت شورا. ب
 سال ؛ وپنج حداقل سن بيست.١ 
 باشد؛ سال گذشته  از عضويت وي در فهرست مطبوعاتيان فعال در سنديكا حداقل پنج. ٢ 
 نباشد؛ آارمند هيأت دولتي يا مؤسسة خارجي ، و مخبر يا نمايندة يك مؤسسة غيراردني . ٣ 
  .شده باشد    صندوق سنديكا پرداخت  دينار به بيست رقابل استرداد متقاضي به مبلغ وجه غي. ٤ 

طور  منِع اشتغال ــ هرچند به شرط رياست سنديكا و عضويت شورا اين است آه هيچ حكم تأديبِي قطعي مبني بر . ج
   .نشده باشد هاي يادشده صادر  موقت ــ براي متقاضيان احراز سمت

  .٣٠مادة 
عمومي  اعضاي شورا، مجمع عمومي براي انتخاب رئيس و  پس از تكميل همة شرايط قانونِي جلسات مجمع. الف

گزيند تا اقدامات الزم براي انتخاب رئيس و اعضاي شورا، مثل  برمي تن از اعضاي نامزدنشده را  هيأتي متشكل از پنج
اعالم نتايج  ها در صندوق ويژه، و شمارش آرا و   آنها و نهادن گرفتن آن  و نظارت بر بازپس رأي هاي  توزيع برگه

عهده  را به) شود وزارت و اداره فرستاده مي اي از آن به  آه نسخه(شده  جلسة آارهاي انجام انتخابات و تنظيم صورت
  . گيرد
ري و رايزنِي آه با همكا گزيند،   هيأت انتخابات يادشده در بند الف اين ماده از ميان اعضاي خود رئيسي برمي. ب

هاي رأي را پيش از توزيع، امضا و با مهر  رئيس برگه . گيرد عهده مي ديگر اعضاي هيأت آار ادارة جلسات را به
  . آند سنديكا ممهور مي

گيري يا هر قسمت از  رأي هاي  اعتراض به برگه ( شود، آه هنگام انتخابات ارائه مي هيأت انتخابات به اعتراضاتي. ج
گيري را  هاي رأي از برگه تواند هريك  داليلي داشته باشد، مي آند، و اگر  مي رسيدگي ) ديگر انتخابات رايي  اج اقدامات

  .شود هيأت با اآثريت قطعي گرفته مي تصميمات  قبول يا رد آند، و 
ها را امحا  ت آنتاريخ انتخابا ماه پس از  تواند شش شود، و شورا مي داري مي گيري در سنديكا نگه هاي رأي برگه. د

  .آند
   .٣١مادة 
دهد، و نهادن هرگونه  گيري براي انتخاب رئيس و اعضاي شورا مخفي است، و عضو خود نيز بايد رأي  رأي. الف

دهنده بدان  نوشتن نام، امضا يا نهادن هر عالمتي آه رأي دهندة هويت وي باشد، مثل  اي بر برگة رأي، آه نشان نشانه
  .شود  صورت برگة رأي ابطال مي اين جايز نيست، و در    ت،مشهور يا معروف اس

برانگيز باشد، باطل اعالم  شبهه گيري دربرگيرندة چيزي منافي آداب عمومي، ناخوانا، مبهم و يا  اگر برگة رأي. ب
 شمرده  ده باشد،ها بيش از تعداد الزم رأي داده ش هرآدام از سمت ها براي  هايي آه در آن هاي اضافي برگه شود، نام مي



  .شوند نمي
 

نامة   موجب آئين اعضاي شورا به عمومي و انتخاب  هاي ديگر درمورد جلسات مجمع  اقدامات و ساماندهي.٣٢مادة 
  .شود سنديكا مشخص مي

  .٣٣مادة 
ر، و نايبي دا يك خزانه  از ميان اعضا نايبي براي رئيس، يك دبير،  ، از انتخابات جلسة پس  شورا در نخستين . الف

  . گزيند براي هريك از آنان برمي
هاي زير را تشكيل  هيأت آه خود در آن عضو نباشند،   مخفي از ميان اعضاي مجمع عمومي شورا از طريق رأي. ب
  :دهد مي

 آميسيون عضويت متشكل از پنج عضو؛.١ 
برگزيند، آه در صورت غبيت  ل نيز البد تواند يك يا چند عضو علي شورا مي. شوراي تأديبي متشكل از سه عضو. ٢ 

 يكي از اعضاي شوراي اصلي در آن شرآت آنند؛
در اين قانون و يا در  ها  اندازي امور سنديكا الزم باشد، يا تشكيل آن هرآميسيوني آه براي اداره و راه. ٣ 

ها محول شده  ن امور به آناظهارنظر و رسيدگي به آ پردازند آه  هاي صادره مقرر گرديده، و به اموري مي نامه آيين
 باشد؛

آميسيون عضويت محول   به شورا در اين مورد به  هاي عضويت سنديكا و ارائة توصيه بررسي درخواست. ج
  .شود مي
شود  ارجاع مي هاي تخلف اعضا و مطبوعاتيان آارآموز آه به آنان  شوراي تأديبي فقط درخصوص پرونده. د

  . آند مي ات تأديبي را در مورد آنان اعمال و اجرا نمايد و مجاز تصميماتي اتخاذ مي
شوراي تأديبي و هريك از  هاي يادشده رئيسي براي  شورا از ميان اعضاي منتخب شوراي تأديبي و آميسيون. هـ 

  .گزيند هاي يادشده برمي آميسيون
آه رئيس يكي از  ، به شرط آنرسد مي  نصاب رسمي  جلسات هر آميسيوِن سنديكا با حضور اآثريت مطلق اعضا به. و 

اعضا و رئيس براي تشكيل جلسات رسمي الزم است، و شوراي  حاضران باشد؛ اما در شوراي تأديبي حضور همة 
  . نمايند ها تصميمات خود را با اجماع يا اآثريت مطلق حاضران اتخاذ مي آميسيون تأديبي و ديگر 

ها  احكام جزئي مختص آن ها و ديگر  ة شوراي تأديبي و آميسيونهاي ديگر ويژ  انجام امور و ساماندهي.٣٤مادة 
  .شود نامة داخلي سنديكا مشخص مي به موجب آئين

  .٣٥مادة 
 و  آند، برگزار مي شده  هاي مشخص اي و در زمان صورت دوره شورا جلسات خود را به دعوت رئيس به. الف

در درخواست خود اموري را آه مايلند شورا  آه   شرط آنبه(عنداللزوم با دعوت رئيس يا درخواست اآثريت اعضا 
  .العاده برگزار آند جلسات فوق تواند  مي) آنند ها بپردازد مشخص بدان
هاي  متخذه در مورد پرونده ها و تصميمات  جلسه دبير سنديكا، تهية دستور آار جلسات شورا و تدوين صورت. ب

رئيس در صورت غيبت دبير و در  دارد، و نايب عهده  به  جلسات را خاص، و گرفتن امضاي رئيس و اعضاي حاضر در
  .عهده خواهد داشت برخوردار خواهد بود و وظايف وي را به زمان غيبت، از اختيارات وي 

صورت غيبت رئيس، يكي از  به شرطي آه رئيس يا نايب وي، در (عضو  هر جلسة شورا با حضور حداقل هفت . ج
آند و در صورت تساوي آرا، آراي  اآثريت آرا اتخاذ مي واهد بود، و تصميمات خود را با رسمي خ) حاضران باشد

  .در ميان آن باشد طرفي برتري دارد آه رأي رئيس 
  وظايف و اختيارات شورا.٣٦مادة 
 مربوط به مثل ادارة امور هاي صادره،  نامه ادارة امور اداري و مالي سنديكا براساس احكام اين قانون و آئين. الف

 ها يا مؤسسات وابسته به سنديكا؛ هريك از صندوق
 گيري دربارة آن؛ درخواست عضويت در سنديكا و تصميم به  رسيدگي . ب
ها و ديگر  آن و صندوق    مالي  پايان سال هاي   حساب وضعيت  صورت سنديكا و تهية تهية برآورد بودجة ساالنة . ج

 وضعيت مالي سنديكا؛  با تراز  عمومي همراه مجمع آن و ارائه به  مؤسسات وابسته به



 ربط؛ افراد ذي عمومي براي تأييد، و ارائة آن به  هاي ويژة سنديكا و ارائه به مجمع نامه  طرح آئين تهية. د
 اعضاي آن؛ هاي آن و دفاع از حقوق سنديكا و منافع وحيثيت  اي و سّنت حمايت از اصول حرفه. هـ 
  براي تشكيل جلسات و اجراي تصميمات آن؛عمومي دعوت مجمع. و 
ها و نهادهاي عمومي  هيأت سو و افراد و  اي ميان اعضاي سنديكا يا بين اعضاي سنديكا از يك حل اختالفات حرفه. ز 

   از سوي ديگر؛ و خصوصي،
 نمايندگي سنديكا نزد ديگر نهادها ؛. ح
  .نمايند هاي صادره مقرر مي نامه ئينانجام وظايف محوله يا اختياراتي آه اين قانون يا آ. ط

  :گيرد عهده مي  شورا انجام آارهاي زير را به.٣٧مادة 
براي انجام امور سنديكا و  انتصاب آارمندان و مستخدمان سنديكا و عقد قرارداد با آارشناسان و مشاوران . الف
   اهداف آن؛ تحقق
هاي ساختماني در راستاي  پروژه ز، مثل تهية ساختمان و اجراي و انجام آارهاي مورد نيا خريد ملزومات سنديكا ، . ب

 ها؛ براي آن اهداف سنديكا، و انعقاد قراردادها و اقدامات الزم 
غيرضروري سنديكا به مجامع   فروش يا هبة اموال منقول  ها نياز ندارد، آن تصرف در اموال منقولي آه سنديكا به . ج

آه قيمت  به شرط موافقت مجمع عمومي درصورتي(دوستانه  انسان  و اهداف و مؤسسات مرتبط با اهداف سنديكا
 ؛)تر نباشد دوهزار دينار بيش اموال يادشده از 

موافقت هيأت وزيران ضروري  باشد،  ها و هدايا از طرف افراد غيراردني  آه اين آمك درصورتي  و هديه؛  قبول آمك. د
 است؛

  .بخشد الي و تشكيالتي آه روند آار سنديكا را بهبود هاي اداري، م تهية دستورالعمل. هـ 
  .٣٨مادة 
 انجام دهد، نايِب  خود را به  آند، يا به دليل بيماري يا هر دليل ديگري نتواند وظايف  اگر رئيس استعفا يا فوت. الف

عمومي ظرف شصت  مانده بيش از يك سال باشد، مجمع باقي آه مدت  درصورتي. عهده خواهد گرفت وي وظايفش را به
مانده رئيسي جايگزين، مطابق با احكام اين قانون،  يا اثبات ناتواني، براي مدت باقي روز از تاريخ استعفا، فوت 

  .برخواهد گزيد 
هردليل نتوانند به  و يا به آنند   فوت دار و يا هريك از نايبان آنان استعفا آنند، رئيس، دبير سنديكا، خزانه اگر نايب. ب

  .برخواهد گزيد  اعضا جانشيني براي آنان   شورا از ميان آنند،  خود عمل  فوظاي
  :شود  رئيس يا عضو شورا در هريك از حاالت زير مستعفي شناخته مي.٣٩مادة 

 فوت ؛. ١ 
 استعفا ؛. ٢ 
 غيبت بدون عذرموجه در سه جلسة متوالي يا هفت جلسة متناوب؛. ٣ 
 از شروط  هنگام انتخاب يكي   ويت شورا، يا چنانچه براي شورا ثابت شود آه بهدادن هريك از شروط عض از دست. ٤ 

  .يادشده را دارا نبوده است
  . ٤٠مادة 
ترين رأي را آورده  بيش ماندن پست عضوي از اعضاي شورا بنا به هر دليلي، نامزدي آه  در صورت خالي . الف

ماندن پست يادشده، به وي اعالم  روز از خالي  هفت  مدت شود، و رئيس، ظرف باشد، به عضويت شورا پذيرفته مي
اي نباشد، شورا يكي از اعضاي  اگر چنين متقاضي. نمايد جلسات شورا دعوت مي آند و او را براي حضور در  مي

تعداد اعضايي . برخواهد گزيد  آه شروط عضويت در شورا را حائز باشد، براي اين پست  مجمع عمومي سنديكا را، 
عنداللزوم شورا بايد ظرف مدت شصت روز . چهار نفر باشد رسند نبايد بيش از  از اين راه به عضويت شورا ميآه 

پايان     تا بقية دورة شورا به آند  را براي انتخاب يك شوراي جديد دعوت عمومي پنجم، مجمع شدن پست  از تاريخ خالي
  .رسد
حداآثر ظرف دو ماه از اين  شان را ترك آنند،  پست) ئيس يا بدون آنبا ر(اگر به هر دليل بيش از نيمي از اعضا . ب

آند، و  شوراي جديد در مدت باقيماندة دوره برگزار مي اي را براي انتخاب  العاده عمومي جلسة فوق تاريخ ، مجمع
  .  بود هاي ادارة امور سنديكا خواهد دار مسؤوليت شوراي جديد، عهده شوراي فعلي تا هنگام انتخاب 



محوله به انجام وظايف   در صورت عدم امكان انتخاب شوراي جديد، شوراي فعلي مطابق با اختيارات .٤١مادة 
  .آند عمومي بتواند شوراي جديد انتخاب  خود ادامه داده تا مجمع 

  : آارهاي زير براي مطبوعاتيان ممنوع است.٤٢ماده 
 و صنعتي؛ هاي بازرگاني  شرآت زرگاني، نمايندگي حرف غيرمطبوعاتي مثل امور با به اشتغال  . الف
 اعضاي آن شود؛ بدنامي سنديكا و  دار آند يا موجب  اي را لكه آه حيثيت حرفه پرداختن به اموري . ب

 اي در برخورد با همكاران يا ديگران؛ هاي حرفه  اصول فرهنگ و سّنت رعايت. هـ 
  . رايگان ديگر ن يا منفعت و يا هر آمكپذيرش آمك يا هداياي بالعوض مالي اعم از عي. و

صحت اطالعات و اخبار   مطبوعاتيان به حفظ و محرمانه بودن منابع اطالعاتي، و همچنين اطمينان از .٤٣مادة 
  .شوند پيش از نشر متعهد مي

 
 با آنان تعامل هنگام اشتغال پردازد، يا به  ها به اين حرفه مي واسطة آن آه به  مطبوعاتي با همة آساني.٤٤مادة 

اي انجام  يا پيگرد وي به دليل آاري آه بنا به وظيفة حرفه دارد، از تسهيالت مناسب برخوردار خواهد شد، و توقيف 
  . دهند آه مستوجب مجازات قانوني باشد اي انجام  گونه آه امر يادشده را به مگر اين  جايز نيست،  داده باشد،

  . ٤٥مادة 
داليلي عليه آنان اقامة شكايت    آه بنابه  هنگام تحقيق و بازجويي از مطبوعاتيان  كّلف است بهدادسراي عمومي م. الف
  .مراحل بازجويي رئيس يا نمايندة وي حضور يابد  است، سنديكا را از جريان امر مطلع آند تا در  شده
  . كا ابالغ آندسندي دادسراي عمومي مكّلف است حكم صادره دعوي جزايي فرد مطبوعاتي را به . ب

   .٤٦مادة 
اي خود آه در  وظايف حرفه آند، از انجام  آموزي، آه در بخش خصوصي آار مي  آار اگر مطبوعاتي يا مطبوعاتي. الف

 يا در انجام وظايف  اخالق مطبوعاتي مخالفت آند، آند، يا با ميثاق  نامة مرتبط آمده تخطي  اين قانون يا در آئين
  :اي آسيب برساند، تبعات زير را در پي دارد  به حيثيت حرفه  يا  يا قصور آند،اي خود تجاوز  حرفه

  تذآر .٤ 
 اخطار. ٢ 
 سال انفصال از خدمت حداآثر سه. ٣ 
 آموز و نهايتًا منع اشتغال؛ حذف نام وي از فهرست مطبوعاتيان فعال يا آار. ٤ 

تواند به  شوراي سنديكا مي رد قانوني باشد، اگر مطبوعاتي فعال مرتكب جرم عمومي شود آه مستلزم پيگ. ب
  .تأديبي قرار دهد درخواست شاآي مطبوعاتي مجرم را مورد مجازات 

آند، و اين مدت در  مطبوعاتي  تواند فعاليت  االشتغال است ، در طول اين مدت نمي مطبوعاتي آه موقتًا ممنوع. ج
  .شود حاسبه نميسنديكا م بازنشستگي يا نامزدي وي براي عضويت شوراي 

  . ٤٧مادة 
  :شود هاي زير به شورا تقديم مي دعواي تأديبي با يك درخواست آتبي از طرف. الف

 وزير يا مدير؛. ١ 
 يكي از مطبوعاتيان؛. ٢ 
  .هرآس ديگر. ٣ 

 روز به بخواهد ظرف پانزده عنه  آموز مشتكي شود، و رئيس بايد از مطبوعاتي يا آار شكوائيه به رئيس تقديم مي. ب
جهت تعقيب شكايت احراز نمايد ، بنا به تصميم شوراي  شكوائيه پاسخ دهد، وهرگاه رئيس داليل قابل استنادي را 

  .براي انجام تحقيقات به شوراي تأديبي واگذارد تواند شكوائيه را  سنديكا مي
نگاري است  حيطة روزنامه ظايف يا آموزان عملي نسبت داده شود آه خارج از و اگر به يكي از مطبوعاتيان يا آار. ج

  .عنوان متخلف به شوراي تأديبي معرفي نمايد تواند وي را به مي  شورا  و يا عملي است آه مورد قبول شورا نيست ،
 
 



  . ٤٨مادة 
  تواند وآيلي معرفي عنه نيز مي مشتكي آند، و  مي در تحقيق يا محاآمه از حقوق و عدالت دفاع  شوراي تأديبي . الف

تواند به موجب  شهادت شهود را صادر نمايد و درصورت عدم حضور مي تواند دستور استماع  آند، و شورا مي
  .را براي تحقيق به دادسرا دعوت نمايد اخطاري شهود 

گيري در مورد وي را به  تصميم  يا شهادت آذب دهد، شورا  اگر شاهد حاضر شده و از اداي شهادت خودداري آند،. ب
منزلة شهادت آذب در  استنكاف از اداي شهادت در دادگاه و يا به معناي  آند، و اين عمل شاهد به  ارجاع ميدادسرا

  .شود مي دادگاه نظامي تلقي 
طور موقت و تا هنگام صدور  به آموز را  تواند مطبوعاتي يا آار شوراي سنديكا براساس پيشنهاد شوراي تأديبي مي. ج

اگر چنين حكمي عليه وي ( زمان جزء مدت حكم منع اشتغال  اين  اين شرط آه  ال منع آند، بهحكم نهايي از ادامة اشتغ
  .آيد شمار  به) صادر شود

حكم خود را دربارة شكوائيه  وپنج روز پس از ارجاع شكايت،  شواري تأديبي موظف است حداآثر ظرف مدت چهل. د
  .آند صادر 

  .جايز نيست شدن،  و انتشار احكام صادره پيش از قطعيجلسات شوراي تأديبي محرمانه است . هـ 
احكام تأديبي در راستاي منافع  شورا دربارة نشر يا عدم نشر . حكم شوراي تأديبي مشروط به تصويب شوراست. و

  .تواند تصميم بگيرد اي و سنديكا مي حرفه
جرائم خالف عرف و اخالق   عمومي به آموز، آه با حكمي قطعي دادگاه  شورا دربارة مطبوعاتي يا آار.٤٩مادة 

منزلة محكوميت قطعي وي از جانب شوراي  آن تصميم به آند، و  شود، تصميمات تأديبي اتخاذ مي حسنه محكوم مي
  .متناسب است تأديبي و تعيين مجازات 

  .توان به حكم تأديبي در دادگاه عالي اعتراض آرد مي . ٥٠مادة 
پرداخت جزاي نقدي صد تا  أديبي منع اشتغال استنكاف آند، از طرف دادگاه مربوط به  آه از حكم ت فردي . ٥١مادة 

  .تشديد خواهد شد شود و درصورت تكرار مجازات  پانصد دينار محكوم مي
  .درخواست تجديدنظر نمود توان در دادگاه عالي اعتراض يا   نسبت به آرا و تصميمات هيأت عمومي مي.٥٢مادة 

 
شده، مكّلف آند آه خدماتي  ثبت تواند هر مطبوعاتي را ، آه نامش در فهرست مطبوعاتيان فعال  ا ميشور . ٥٣مادة 
  :دهد اي از قبيل خدمات زير را به نفع سنديكا انجام  حرفه
 شود؛ آه به نام سنديكا سامان داده مي شرآت در جلساتي. الف
 ها؛ مشارآت در ساماندهي نشست. ب
گمارد، از قبيل   را بدان مي وي را در چارچوب آمك به انجام وظايف و تحقق اهداف سنديكا  آه شو اموري انجام . ج

  .دهد تشكيل مي اين منظور  آه شورا به  هايي  شرآت در آميسيون
  .رسد دسامبر همان سال به پايان مي ويكم  شود و در سي سال مالي سنديكا در نخستين روز ژانويه آغاز مي . ٥٤مادة 

    .٥٥مادة 
  :منابع مالي سنديكا . الف

 به حرفه؛ نام مجدد و حق نامزدي و حق ساليانة مشارآت براي اشتغال  نام و ثبت حق ثبت. ١ 
 حقوق مشارآت ساليانة مؤسسات مطبوعاتي؛. ٢ 
 آنند؛ دريافت مي حساب آگهي آه مؤسسات مطبوعاتي به سود سنديكا  درصد مبلغ صورت يك. ٣ 
 آند؛ مي سنديكا براي تحقق اهداف دريافت  شدة  نهاده  هاِي بنياد  صندوقآه  درآمدهايي. ٤ 
 آند؛ ها موافقت مي ديگر آه شورا با پذيرش آن ها، هدايا و درآمدهاي محلي  آمك.٥ 
 آند؛ مي ها موافقت  ديگر آه هيأت وزيران با پذيرش آن ها، هدايا و درآمدهاي خارجي  آمك.٦ 
  .سنديكاهاي  گذاري سود سرمايه.٧ 

 بند الف اين ماده ٧، و٦  ، ٥هاي استثناي آنچه در شماره ها و چگونگِي دريافت اين درآمدها به مقادير و نسبت. ب
  .گردند شود، مشخص مي منظور تهيه مي اي آه براي اين  نامه نامة داخلي سنديكا يا هر آئين ، در آئين آمده



  .د با موافقت هيأت وزيران باشدهاي خارجي، باي  انعقاد توافقنامه . ٥٦مادة 
دهد، تا  آار خود ادامه مي پس از تصويب اين قانون، شوراي فعلي سنديكا تا ماه آوريل سال جاري به  . ٥٧مادة 

  .انتخاب شود پس از اين تاريخ شوراي جديد به موجب احكام اين قانون 
 

و اقدامات مربوط به  ماندهي امور سنديكا، قواعد هاي الزم براي سا نامه تواند آئين  هيأت وزيران مي .٥٨مادة 
هاي  هاي ويژة بازنشستگي، تعاوني، بيمه صندوق هاي آن و تأمين اهداف اين قانون، از قبيل ايجاد  جلسات هيأت

  . مسكن را صادر آند هاي درماني و  اجتماعي، بيمه
موجب آن و هر متن  هاي صادره به  امهن  و آئين١٩٥٣ سال ١٧ قانون سنديكاي مطبوعاتيان شمارة  .٥٩مادة 

  .شود مي ديگر، اگر مطابق احكام اين قانون نباشد، منتفي اعالم  قانوني 
  .وزير و وزرا مكّلف به اجراي احكام اين قانون هستند  نخست .٦٠مادة 

  ١٥/٨/١٩٩٨الحسن بن طالل 
 وزير و وزير دفاع، دآتر عبدالسالم المجالي نخست
 در امور توسعه و وزير امور خارجه، دآتر جوادالعنانيوزير  نخست نايب
 رساني، دآتر عبداهللا النسور وزير در امور خدمات و وزير اطالع نخست نايب

 وزير آار، دآتر محمد مهدي الفرحان
 العبادي وزير اوقاف و امور مقدسات اسالمي، دآتر عبدالسالم

 حمدانوزير آموزش و پرورش و وزير آموزش عالي، دآتر محمد 
 الشكعه وزير دادگستري، رياض

 ريزي، دآتر ريما خلف وزير برنامه
 وزير مشاور در امور پارلماني و حقوقي، دآتر خالد الزغبي
 وزير فرهنگ و وزير امور جوانان، طالل سطعان الحسن

 وزير ترابري و وزير پست و ارتباطات، سامي قموه
 وزير آشور، نذير رشيد

 وزيري، سعدالدين جمعه وزير مشاور در امور نخست
 وزير امور عام و اسكان، مهندس ناصراللوزي

 وزير امور شهر و روستا و محيط زيست، توفيق آريشان
 وزير صنايع و بازرگاني و وزير تأمين خواروبار، دآتر هاني الملقي

 وزير انرژي و ثروت آاني و وزير آب و آبياري، محمد صالح الحوراني
 ه امور بهداشتي، دآتر اشرف الكرديوزير بهداري و رسيدگي ب

   دآتر بسام العموش وزير توسعة اداري،
 وزير گردشگري و آثار باستاني، عقل بلتاجي
 وزير توسعة اجتماعي، دآتر محمد خير مامسر

 
 وزير آشاورزي، محجم الخريشه

 وزير دارايي، سليمان حافظ
 

 

 
 



دستورالعمل حمايت از آزادي بيان و استقالل 
   گروهي يها رسانه

 
 سال ٧٤رساني شمارة  قانون شوراي عالي اطالع) ل/٩( مصوبه بة مادة  
   و تعديالت آن ٢٠٠١  

 
شود و در  ناميده مي” گروهي هاي  دستورالعمل حمايت از آزادي بيان و استقالل رسانه“ اين دستورالعمل .١مادة 

  .شود روزنامة رسمي منتشر مي
 مگر  خواهند داشت هاي زير را  ير هرجا در اين دستورالعمل آورده شود، تعريفها و اصطالحات ز  واژه.٢مادة 

  :اي تعريفي ديگر از آن مستفاد شود آه به قرينه آن
 رساني؛ شوراي عالي اطالع: شورا
 رئيس شورا؛: رئيس
 دبيرآل شورا؛: دبيرآل

اين دستورالعمل تأسيس   باتوجه به  گروهي آه هاي آزادي بيان و استقالل رسانه آميسيون حمايت از : آميسيون
 شود؛ مي
  دبير آميسيون؛: دبير

  سنديكاي مطبوعاتيان اردن؛: سنديكا
 شود؛   اي تدوين   شيوه ها به هر وسيلة نشري آه در آن معاني، آلمات و انديشه: نشريه

 هاي ديداري، شنيداري و نوشتاري؛ رسانه: گروهي هاي  رسانه 
يي آه  ها تصويرها، صداها و نوشته هرنوع پخش تلويزيوني يا راديويي آه اشارات، : نيداريش  ـ   هاي ديداري رسانه

ها و ديگر  هاي فرستنده، شبكه ها، امواج، دستگاه راه آانال رساني خصوصي نداشته باشند را از  ماهيت پيام
 هاي پخش و انتقال، به مردم يا گروه معيني برساند؛ شيوه ها، ابزار و  دستگاه

 ها؛ حرفة تهية مطبوعات، تحرير، انتشار و پخش آن: طبوعاتم
قانون مطبوعات حرفة وي  شده باشد، و آار مطبوعاتي طبق  عضو سنديكا آه نامش در فهرست ثبت: مطبوعاتي

  . شمار رود به
 
 

  . ٣مادة 
  :شود آه موارد زير محقق گردد شورا متعهد مي. الف

 هاي گوناگون جامعه؛ ها و ديدگاه آزادي بياِن گرايشآوري زمينة  سازي و فراهم بستر. ١ 
 گروهي؛ هاي حفظ استقالل رسانه. ٢ 
  .تأثيرگذار گونه فشار  اي مطبوعات بدون هيچ تأمين شرايط مناسب براي فعاليت حرفه. ٣ 

  هاي تحقق اهداف مذآور  شيوه
 نظرسنجي از مردم؛ ي، ميداني و هايي علم رساني و انجام پژوهش هاي گوناگون اطالع پيگيري فعاليت. ١ 
بياناِت سازمان حقوق بشر و  ها و  هاي عربي و جهاني، و همچنين پيگيري گزارش  و رسانه پيگيري مطبوعات. ٢ 

 جهان دربارة اردن؛ ها در  هاي دفاع از آزادي مطبوعات و رسانه انجمن
   اهداف؛ تحققربط براي  هاي ذي درخواست هرگونه اطالعات يا آمار از سازمان. ٣ 
يابي به نكات  رساني و دست اطالع هاي  برقراري ارتباط مناسب با نهادهاي حكومتي و مدني براي انجام فعاليت. ٤ 



  :زير
آزادي بيان و  ها به اين رسانه گروهي دربارة چگونگي پايبندي  هاي  اندرآاران رسانه هاي دست آگاهي از ديدگاه. الف

    اي؛ رسانههاي  رعايت تعادل در پوشش
 ها؛ آن آنند، براي ارزيابي ميزان استقالل  ها پخش يا منتشر مي پيگيري آنچه اين رسانه. ب
  آمده به هنگام فعاليت وارد ها يا فشارهاي  ها دربارة دخالت آوردن اطالعات دقيق از مطبوعات و رسانه دست به. ج

 طور جمعي يا شخصي؛ اي، به حرفه
 اثر گذارد؛ اي  وعاتيان درمورد هر نوع دخالت يا فشاري آه بر فعاليت حرفهمطب پيگيري اعتراض . ٥ 
 شوند؛ اي آه در شورا يا سنديكا مطرح مي ها و مسائل رسانه پيگيري شكايت.٦ 
  ).دانند قوانين جاري جايز مي   آه  تا جايي(شوند  مي قضايي مطرح هاي  اي آه در دستگاه پيگيري مسائل رسانه. ٧ 

  :بايدشورا . ب
 شده را پاس دارد؛  آورده   دست به بودن منابع اطالعاتي و اسناد  محرمانه . ١ 
  . اهداف خود استفاده آند از اين اطالعات و اسناد براي تحقق. ٢ 

 
  . ٤مادة 
  :شود آميسيون به رياست دبيرآل و عضويت افراد زير تشكيل مي. الف

 مشاور حقوقي شورا؛. ١ 
ها  هاي مربوط به رسانه زمينه هاي حقوقي، حقوق بشر، يا  گران اصلي شورا آه در زمينه هشنفر از پژو سه. ٢ 

گزيند، و  تجديد برمي سالة قابل پيشنهاد رئيس به مدت يك دورة سه شورا اين افراد را بنابر . آارشناس و مجرب باشند
  .برگزيند گفته  يگزيني به شيوة پيشهريك از آنان را تغيير دهد و براي مدت باقيمانده، جا تواند  شورا مي

  .گزيند رئيس برمي آميسيون از ميان اعضا نايب. ب
 

  . ٥مادة 
عضو، به شرط  حضور سه  جلسه با . شود آميسيون به دعوت رئيس و درصورت غيبت، نايب وي تشكيل مي. الف
ا اآثريت آراي اعضاي حاضر، است، و آميسيون ب   آه رئيس يا نايب وي يكي از اعضاي حاضر باشد، رسمي  آن

 آند؛ هاي خود را ابالغ مي  شيوة جلسات را تعيين و توصيه نباشد، تر  رأي آم آه از سه  مشروط بر آن
 جلسة نشست ثبت و امضا آند؛ طور آتبي در صورت عضو مخالف بايد نظر خود را به. ب
اين آارشناسان براي . آند ان را به جلسه دعوت  آارشناسان، آن هاي تواند براي استفاده از ديدگاه آميسيون مي. ج

  . رأي ندارند تصويب پيشنهادها حق
   . ٦مادة 
سوم  تفصيلي آن در مورد مادة    هاي شورا با برنامه شده، و پس از موافقت  آميسيون باتوجه به اهداف مشخص. الف

 از آزادي بيان  هاي الزم براي اطمينان  و تماسهمچنين اقدامات، تدابير و . آند  و نظرسنجي  اين دستورالعمل، پژوهش
آنان اثر گذارد، انجام  اي  تعرض به مطبوعاتيان و هر فشاري آه بر فعاليت حرفه  و عدم گروهي هاي  رسانه و استقالل 

  .دهد
ه در بند درمورد شرايط آمد ها و برقراري ارتباط و اقدامات الزم  ها و نظرسنجي انجام پژوهش  از  آميسيون پس. ب

ها با اطالعات مستند همراه  آه اين توصيه به شرط آن   دهد، هاي خود را به شورا گزارش مي الف اين ماده، توصيه
  .باشد

 
 
 

  . ٧مادة 
ها و  آزادي بياِن گرايش آميسيون و اطمينان از وقوع هريك از شرايط نبوِد  هاي شورا پس از اطالع از توصيه. الف

تعرض و اعمال فشار به هريك از مطبوعاتيان يا  گروهي، يا  هاي   رعايت استقالل رسانهآراي جامعه، يا عدم



  :آند اي آنان اثر گذارد، تصميمات زير را متناسب با شرايط اتخاذ مي حرفه آه بر فعاليت  طوري ها به اي رسانه
 دن آثار آن؛بر وگو با خاطي يا مخالف براي جلوگيري از تجاوز يا مخالفت و از بين  گفت.١ 
   رفتن آثار آن؛ بين هاي الزم براي توقف تجاوز يا مخالفت و از  پيگيري. ٢ 
  .ها تأآيد بر عدم تكرار اين تجاوزها يا مخالفت. ٣ 

    .٨مادة 
اي، تدابير   رسانه هاي فعاليت مخالفت بندي و حفظ اطالعات و اسناد مربوط به تجاوزها يا  شورا براي تنظيم، رده. الف
 برد؛ ها بهره مي ها و بيانيه  گزارش اسناد براي تهية اطالعات و  آند، و از اين  ناسب اتخاذ ميم
نرفتن آثار  تكرار يا از بين  ها، و درصورت  تجاوزها يا مخالفت تواند دربارة اين  قوانين رايج مي شورا در چارچوب . ب

  .بيانيه صادر آند آن، 
  . ٩مادة 
 آميسيون باشد؛ تواند يكي از اعضاي  يادشده مي. گزيند شورا دبيري برمي  آارمندان از ميان دبيرآل . الف
  :دارد عهده  دبير وظايف زيرا را به. ب

  هماهنگي با ادارات مربوطة شورا؛ .٢ 
 ها؛ داري آن جلسه و نگه  آميسيون و شورا و تهية صورت هاي حضور در نشست.٢ 
 هاي مربوطه؛ دستگاه اجراي تصميمات شورا در مورد هماهنگي با انجام اقدامات ادارِي ويژه در . ٣ 
  .انجام همة امور اداري مربوط به آميسيون. ٤ 

 
 
 

  ٢٠٠٣ سال ٨٣نامة شمارة  آئين
  نامة سنديكاي مطبوعاتيان  آئين
  .است تصويب رسيده  به  ١٩٩٨ سال ١٥ قانون سنديكاي مطبوعاتيان، شمارة ٥٨موجب مادة  آه به

 
تاريخ انتشار در روزنامة  شود، و از  ناميده مي” ٢٠٠٣نامة سنديكاي مطبوعاتيان سال  آئين“نامه  اين آئين. ١ مادة

  .االجرا است رسمي الزم
قرينه تعريف ديگري از آن  آه به  هاي زير را خواهند داشت، مگر اين ها واصطالحات در اين متن تعريف واژه. ٢مادة 

  :مستفاد شود
 االجراي سنديكاي مطبوعاتيان؛ ن رايج و الزمقانو: قانون
 رساني؛ وزير اطالع: وزير
  سنديكاي مطبوعاتيان؛: سنديكا
 مطبوعاتيان؛ رئيس سنديكاي : رئيس
  شوراي سنديكا؛: شورا
  حرفة مطبوعاتي؛: حرفه 
   شده؛ آه نامش در سنديكا براساس احكام قانون ثبت مطبوعاتي : عضو

تعريف شامل نهادهاي رسمي، احزاب،  اين . آند اي منتشر مي يقي يا حقوقي آه نشريهشخص حق: مؤسسة مطبوعاتي
  آنند، هاي محلي و ديپلماتيك ، آه نشريه منتشر مي ها، و هيأت دانشگاه ها، مدارس،  ها، سنديكاها، انجمن باشگاه
 شود؛ نمي

آار  اي آن مشابه  آه وظايف حرفه ي، رسان اي رسمي وابسته به وزارت اطالع هر مؤسسة رسانه: اي مؤسسة رسانه
اخبار و تحرير خبرگزاري اردن و سازمان صدا وسيما را نيز شامل  رساني باشد، و ادارات  مطبوعاتي در حوزة اطالع

  .شود مي
 سنديكا  به آميسيون عضويت اين درخواست . شود  شده ارائه مي  تهيه هاي تقاضاي عضويت سنديكا در فرم. ٣مادة 



  .شود تا شورا تصميمات مناسب اتخاذ آند مي شورا داده    شود و پيشنهادهايي نيز به  مي ررسي احاله براي ب
  .٤مادة 
  .آند خود صادر مي سنديكا آارت عضويت اعضا را براساس دفتر ثبت . الف
يد آارت عضويت را باشد، با   شده  شده يا نام او به فهرست مطبوعاتيان غيرفعال منتقل  آه لغو عضويت  فردي. ب

  .گيرد مي صورت تحت پيگرد قانوني قرار  مسترد آند، و در غير اين
 

تصميمات مرتبط در آن حفظ  نام و همة معامالت و  شود آه مدارك ثبت اي تهيه مي براي هر عضو پرونده. ٥مادة 
  .شوند مي
 
 

 شوراي سنديكا
  .٦مادة 
 دليل  دوره به اين . شود مي اعالم  عضويت شورا براساس حكم قانون رياست سنديكا و  دورة نامزدي براي پست . الف

  .شود هر دليل ديگر تمديد نمي به  انتخابات يا  عمومي يا تعويق   جلسات مجمع تعويق
  .شود درخواست تنظيم مي تاريخ  شورا براساس تقدم  سنديكا و عضويت  متقاضيان پست رياست  ترتيِب نام . ب

  . ٧مادة 
جلسه آن  شود و همة حاضران  مي    تنظيم عمومي نام اعضاي حاضر در جلسة مجمع  دار براي ثبت  فهرستي شماره.الف

  . آنند را امضا مي
 تبليغات انتخاباتي   به جلسه   برگزاري  آند، يا هنگام  عمومي آارشكني  تشكيل جلسات مجمع تواند در  عضو نمي. ب

  .جرم تأديبي خواهد بودصورت مشمول   دراين بپردازد، آه
انتخابات و به صورت زير  دهندگان، زير نظر آميسيون  گيري و شمارش آراي رأي يافتن رأي به محض پايان  . ٨مادة 

  :انجام خواهد شد
 شود؛ پس از پايان آار، شمارش آراي مربوط به انتخاب رئيس شروع مي. الف
  .شوند اضافه حذف مي رديف شمارش و آراي  شده به  ي ثبتها شمارِش آراي ويژة انتخاب اعضاي شورا؛ نام. ب

  . ٩مادة 
عذرموجه  ترك جلسات بي شود آه در مهلت مقرر در جلسات حاضر شود، و  مي هريك از اعضاي شورا متعهد . الف

  .براي شورا قابل پذيرش نيست
موضوعات فوري نيز بحث  ده، درمورد ش اعالم توانند عالوه بر موضوعات  العادة شورا، اعضا مي در نشست فوق. ب

  . آنند گيري و تصميم
نشود، بايد قبل از جلسه، به  نشده در نشست شورا حاضر  بيني دليلي پيش از اعضاي شورا به  اگر يكي . ١٠مادة 

تواند در مورد عدم  شود و شورا پس از آن مي محسوب مي دهد؛ درغير اين صورت غيبت غيرموجه  سنديكا اطالع 
  . اتخاذ نمايد   ور عضو خاطي تصميمحض

 
  . ١١مادة 
تواند امضاي  آند، و مي امضا مي هاي سنديكا را  گيرد و نامه عهده مي رئيس سنديكا رياست جلسات شورا را به. الف
  .سنديكا تفويض آند آند به مدير  هايي را آه خود مشخص مي نامه
  .دهد ام ميدرصورت غيبت رئيس، نايب وي وظايف او را انج. ب

آن حداقل از طريق دو  هاي  شورا دربارة امور سنديكا، اعضاي دفتر مرآزي سنديكا و شبعه مصوبات . ١٢مادة 
  .شود روزنامة محلي اعالم مي

اين . آند شورا اعتراض عضو سنديكا حق دارد در مورد هريك از مصوبات شورا، عليه شورا و در خود . ١٣مادة 
  . عتراض در دادگاه ويژه انجام شوداعتراض بايد پيش از ا

  . ١٤مادة 



سمت مدير سنديكا برگزيده  آند، و يكي از اين آارآنان به  شورا تعداد آارآنان اداري و مالي را مشخص مي. الف
  .آه يادشده مطبوعاتي باشد شود؛ به شرط آن مي
  .آند مي  را مشخص هاي مدير و آارآنان وظايف و مسؤوليت شورا براساس دستورالعمل شرح . ب
 

 آموزش مطبوعاتيان
  .١٥مادة 
  .شود انجام مي  بر روي فرم مخصوص شورا،  نام در فهرست مطبوعاتيان آارآموز درخواست ثبت. الف
نامة  هد آه متقاضي موافقت مي   پاسخ) آارآموز نام در فهرست مطبوعاتيان  ثبت( هايي سنديكا تنها به درخواست. ب

مديرآل مؤسسة مطبوعاتي مربوطه، يا رئيس هيأت تحريريه در هريك  اي يا   رسانه مديرآل مؤسسةمهر و امضا شدة 
  .  آرده باشد مؤسسات را براي آموزش دريافت از اين 

  . ١٦مادة 
هر مؤسسة مطبوعاتي يا  نام متقاضي در فهرست آارآموزان در  شورا با ثبت دورة آارآموزي از تاريخ موافقت . الف

  .شود اي آغاز مي رسانه
  .شود اين فهرست ثبت مي آه منطبق با احكام قانون مطبوعاتيان آارآموز باشد در  گواهِي آارآموزي، درصورتي. ب
 

  . ١٧مادة 
. آموزش حاضر شود  مدت  طول اي در  يا رسانه طور مرتب در مؤسسة مطبوعاتي  شود آه به آارآموز متعهد مي. الف

روز از  اي مكّلف است ظرف مدت پانزده مطبوعاتي يا رسانه غيبت آند، مؤسسة  ذرموجه هيچ ع  اگر آارآموزي بي
  .آتبي سنديكا را مطلع نمايد طور  غيبت، به تاريخ شروع 

تواند  متقاعدآننده نبود، شورا مي آارآموز  اگر داليل . پرسد اي از آارآموز داليل غيبت را مي نامه  سنديكا طي  رئيس. ب
  .ي را از زمان آموزش آسر آندمدت غيبت و

  .آموزش وي بيفزايد دورة   طول   زمان غيبت، به  مدت تواند به تكرار شود، شورا مي اگرغيبت غيرموجه . ج
  . ١٨مادة 
ديگري منتقل شود،  اي  رسانه تواند براي ادامة آموزش با موافقت شورا، به مؤسسة مطبوعاتي يا  آارآموز مي. الف
  . آنند امر موافقت و فعلي، با اين  قبلي   مؤسسة آموزشي آه شرط آن به 
تواند آارآموز  ندارد، شورا مي آند، شرايط آموزش را  مي جا آارآموزي  اي آه فرد در آن شود مؤسسه اگر مشخص . ب

  .ادامة آموزش برگزيند را براي   ديگري  اي يا رسانه آند آه مؤسسة مطبوعاتي  را مكّلف
آند آه مطبوعاتي است يا نام    آند، يا اعالم  تواند مؤسسة مطبوعاتي تأسيس  آموز در مدت آموزش نميآار. ١٩مادة 

  .به آن بيفزايد را نيز ” آارآموز“آه واژة   مگر اين مطبوعاتي برخود نهد،
  . ٢٠مادة 
  :متعهد است زير آورده، در موارد  عمل  نام به آه از آارآموز ثبت ايي  يا رسانه مؤسسة مطبوعاتي. الف

اخالقي براي ورود به اين  ممكن آموزِش آارآموز و آسب آمادگي عملي و  هاي  آردن فرصت تالش براي فراهم .١ 
  .حرفه

  .ايجاد فرصت آارآموزي براي آموزش همة امور اين حرفه. ٢ 
موزي، پايبندي آارآموز به آارآ بار، گزارشي درمورد چگونگي  ماه يك ارائة گزارش به سنديكا؛ حداقل هر شش. ٣ 
  .شود هايي مرتبط ارائه  آمادگي الزم براي ادامة آار و توصيه شرايط آن، و مالحظات ديگري دربارة استعداد و  

براساس مالحظات و   مؤسسه آگاه آند، و  اي دوره هاي  تواند آارآموز را از گزارش  يا نمايندة وي مي رئيس. ب
  . راهنمايي آند ، او را هايي گزارش توصيه

سال از  آه حداقل پنج آن به شرط (عمومي و از ميان افراد غيرعضو شورا  شورا از ميان اعضاي مجمع . ٢١مادة 
هايي با نام آميسيون آموزش پديد  آميسيون يا آميسيون )  باشد فعال گذشته ها در فهرست مطبوعاتيان  نام آن ثبت
پردازد، و نتايج  ها مي هاي مقرر و نظارت بر درس يكا، از قبيل بررسيآموزش سند آورد آه به پيگيري امور  مي

  .دهد تا تصويب گردد نهايي آارهاي آن را به شورا ارائه مي 
  .٢٢مادة 



جلسه برنامة ساالنه را آه شامل    آميسيون در اين . آند اي برگزار مي  آميسيون آموزش در ماه مه هر سال جلسه. الف
  . آند مي آتي است، تهيه  مربيان سال  اسامي   دروس و فهرست  ، سرفصلها موضوع سخنراني

آه  اي گونه ويژة آارآموزان را، به هاي درسي ساالنة  شورا بنا به پيشنهاد آميسيوِن آموزش آار ساماندهي برنامه. ب
  :گيرد عهده مي شامل موارد زير باشد، به

  . هاي علمي و اخالقي درس.١ 
  .ي مطابق با دروس نظري گذرانده شدههاي عمل درس.٢ 

برنامه از روز نخست ماه  آند، و اين  ها را نصب مي شورا بر روي تابلوي اعالنات سنديكا برنامة ساالنة درس. ج
  .شود ژوئن هرسال آغاز مي

  .٢٣مادة 
تواند از حضور در  ا ميشور قبوِل  ها حاضر شود و تنها با عذرموجه قابل  شود آه در آالس آارآموز متعهد مي. الف

  .درسي خودداري آند
پايان درس آن را امضا  آند آه آارآموز بايد هنگام شروع و  ها دفتر حضور و غياب تهيه مي شورا براي آالس. ب
  .آند
  .آند  روز از آموزش وي را حذف   غيرموجه آارآموز، پنج تواند به ازاي هر روز غيبت شورا مي. ج
 

نام در فهرست  درخواست ثبت دهد؛ و پيش از  عملي انجام  دورة آموزش بايد يك آار مطبوعاتي  طي آارآموز . ٢٤مادة 
  .مطبوعاتيان فعال، آن را به شورا ارائه دهد 

ها در مورد  مالحظات، توصيه آتبي شامل  آميسيون آموزش پس از پايان برنامة ساالنة آموزش، گزارشي. ٢٥مادة 
  .دهد و آارآموزان، به شورا ميآموزشي، مربيان  برنامة 

  .آند مي بار در سال، در موعد مقرر شورا ، آارآموزان را ارزيابي  آميسيون آموزش سه. ٢٦مادة 
 

 هاي سنديكا شعبه
  . ٢٧مادة 
 از سه تن  آميسيوني متشكل  آند،  اي در هريك از شهرهاي آشور پادشاهي افتتاح  بگيرد شعبه اگر شورا تصميم. الف
  .دهد تشكيل مي ادارة امور آن شعبه  عمومي آه در آن شهر فعالند، براي  عضاي مجمعاز ا
 و  اجتماعي، فرهنگي، علمي اي،  آردن امور حرفه شورا، به فعال  آميسيوِن ادارة شعبه براساس تصميمات . ب

  .پردازد ورزشي مي
هاي شورا انجام  دستورالعمل ها براساس   نهآند، و َصرف هزي شورا بودجة الزم براي ادارة شعبه را مشخص مي. ج
  .گيرد مي
 
 

 شوراي تأديبي و اقدامات تأديبي
  .٢٨مادة 
درخواست شود، شوراي سنديكا پس  هرگاه به جهتي از جهات قانوني، اخراج هر يك از اعضاي شوراي تأديبي . الف

  .دهد رد بررسي قرار ميمربوط به اخراج اعضا مو از رؤيت درخواست آن را مطابق اصول و قواعد 
آند، تا مطابق اصول  تواند عضو ديگري را جايگزين  اگر برآناري عضو شوراي تأديبي محرز شود، شورا مي. ب

  .ها را بررسي آند جاري شكايت
  .٢٩مادة 
سات و اخذ جل آار تنظيم صورت گزيند آه   تأديبي برمي سنديكا دبيري براي جلسات شوراي رئيس از ميان آارآنان . الف

  .امضاي اعضا را برعهده دارد
  .شود داري مي ها و اسناد مربوط به مسائل تأديبي در سنديكا نگه پرونده. ب
 



عنه، و اعمالي آه احيانًا مستوجب  مشتكي  بودن مستندات منسوب به  شوراي تأديبي صحت و سقم و قانوني. ٣٠مادة 
  .آند كوائيه را ارزيابي ميمناسب ش مجازات تأديبي است، و همچنين مجازات 

  . ٣١مادة 
 از  شده را به هريك شكوائية ارجاع  طور مستقيم يا غيرمستقيم، مسائل مربوط به  تأديبي نبايد به اعضاي شوراي . الف

  .مشمول پيگرد قانوني خواهند بود   صورت تخطي طرفين دعوا يا ديگران برسانند و در
 سنديكا، با  آارآنان طور حضوري يا توسط يكي از  تأديبي، به صادرة شوراي  مذاآرات دعاوي جزايي و آراي . ب

  .گردد رعايت تشريفات قانوني به طرفين اعالم مي
اعتراض به آراي صادره در مورد   آند،حق  تأديبي غيبت عنه بدون عذرموجه از جلسات شوراي  اگر مشتكي. ٣٢مادة 

  .ربط ندارد ذي وي را نزد مراجع 
قرارهاي صادره است به   پروندة شكوائيه آه متضمن مستندات و   تأديبي، پس از اتمام تحقيقات شوراي. ٣٣مادة 

شده  تواند پرونده را براي تكميل موارد خواسته مي در صورت آامل نبودن تحقيقات، شورا . شود شورا ارسال مي
  .دهد مجددًا به شوراي تأديبي عودت 

خالف در طول مدت  شود، اين امر مانع تأديب و بازخواست وي در مورد اعمال اگر عضوي غيرفعال . ٣٤مادة 
  .فعاليتش نخواهد بود

 

 امور مالي
  . ٣٥مادة 
  .گزيند اموال سنديكا برمي داري   آشور پادشاهي را براي نگه  فعال هاي شورا هرسال يك يا چند بانك از بانك. الف
  .است آرده   امضا به او تفويض را حقامضاي چك با رئيس يا فردي است آه شو. ب

دارد، و عنداللزوم دربارة  مالي و محاسبات آن نظارت  هاي  دار بر امور مالي سنديكا، از قبيل پرونده خزانه. ٣٦مادة 
  . دهد وضعيت مالي سنديكا به شورا گزارش مي

  . ٣٧مادة 
 آه  دار يا فردي امضاي خزانه دار با  دهاي شمارهازاي دريافت رسي هاي مخصوص به هاي سنديكا در فرم هزينه. الف

  .شود شده، پرداخت مي حق امضا به او تفويض
  .گيرد حسابداري سنديكا براساس اصول حسابداري متعارف انجام مي. ب
 

  .٣٨مادة 
 آن  مصوبه روي بودجة  و تاريخ  مخصوص آه رديف ها به موجب مصوبات تخصيص بودجه، بر روي فرم  هزينه. الف

  .شود  پرداخت مي شده، درج 
  مبالغ. آند سيصد دينار در ماه هزينه  تواند مبلغي حداآثر  نشده و فوري مي بيني هاي پيش مدير سنديكا براي هزينه. ب

  .شود مي تر با توافق شورا هزينه  بيش
 هزينه بايد  ــ باشد صورت  شورا مالي  مصوبات  ها مربوط به تهية وسايل يا خدمات ـ باتوجه به آه هزينه درصورتي. ج

  . يا خدمات رسيده، باشد آنندة لوازم درخواست  فرد  تأييد  آه به  )فاآتور(منضم به اسناد مثبته
  .داري مبلغي بيش از پانصددينار در صندوق سنديكا جايز نيست نگه. د

پس از پايان سال مالي به مدت  وست را، ها به همراه اسناد پي اي از رسيدها و دستورپرداخت سنديكا نسخه. ٣٩مادة 
تواند  شورا مي. شوند آند تا در صورت لزوم بررسي  بايگاني مي عمومي با بودجه،  سال از تاريخ موافقت مجمع پنج

  .مهلت مقرر با ذآر دليل امحا آند اين اسناد را پيش از 
  . ٤٠مادة 
  . شود  مي شده، بررسي    از طرف شورا تعيين  ها و اسناد مالي سنديكا توسط يك حسابرس،آه حساب. الف
  .شود عمومي، ارائه مي مجمع  عادي ساالنة  همراه گزارش حسابرسي در جلسة تراز مالي هرسال به . ب

  .ديگر منتقل شود يافته از يك بند بودجه به بند   بگيرد آه بودجة تخصيص تواند تصميم شورا مي. ٤١مادة 
  . ٤٢مادة 



ها،  روز ماه بعد از دريافت آن ها را حداآثر تا آخرين  آگهي  درج   از حق درصد درآمد حاصل  مطبوعاتي يكمؤسسة. الف
  . آند به صندوق سنديكا واريز مي

آرده تشكيل  انتخاب   آار  دار و عضو ثالثي آه شورا او را براي اين آميسيوني مرآب از مدير سنديكا، خزانه. ب
 در بند الف اين  منظور اطمينان از پرداخت درصد ذآرشده به ناد مالي مؤسسة مطبوعاتي را شود تا آار بررسي اس مي

  .  گيرد عهده محاسبات مؤسسه، به ماده، براساس اسناد و 
الف اين ماده خودداري يا در  اگر مؤسسة مطبوعاتي دوماه پس از تاريخ دريافت، از پرداخت مبلغ ذآرشده در بند . ج

آند، و اگر  الدرج آگهي ـ را دريافت مي درصد از حق ماهانه ده  ر آند، سنديكا غرامت تأخير ــ به نسبت پرداخت آن تأخي
  . شود شد، مبلغ غرامت دوبرابر مي تر  ماه بيش تأخير از شش

  . ٤٣مادة 
  :آند سنديكا مبالغ زير را دريافت مي. الف

اين مبلغ هنگام . شود مي    موافقت شورا با درخواست، دريافتماه از تاريخ نام آه ظرف يك دينار حق ثبت پنجاه . ١ 
  .شود مي نام مجدد در فهرست مطبوعاتيان فعال نيز دريافت  ثبت

  .دينار حق شرآت ساالنة مطبوعاتي فعال ده . ٢ 
  .نام در فهرست آارآموزان دينار حق ثبت ده . ٣ 
  . آند مي  يك يا چند روزنامه منتشر هزار دينار حق اشتراك ساالنة مؤسسة مطبوعاتي آه. ٤ 
  .آند منتشر مي نامه يا ماهنامه  صد دينار حق اشتراك ساالنة مؤسسة مطبوعاتي آه يك هفته. ٥ 

  :آند ازاي خدمات زير مبالغ زير را دريافت مي سنديكا به. ب
  .دينار به ازاي صدور آارت مطبوعاتي پنج . ١ 
  .أديبي از اعضا دينار حق ثبت شكوائية ت پنج. ٢ 
  .دينار حق ثبت شكوائية تأديبي از غيراعضا ده . ٣ 

  . ٤٤مادة 
  .ماه فوريه هرسال ــ بپردازد شود آه حق عضويت ساالنة خود در مهلت مقرر ــ حداآثر پايان  مي عضو متعهد . الف

 
  . ب

ونيم برابر  بيندازد، بايد يك ه تعويق  عضويت ساالنه را ب ماه از مهلت مقرر، پرداخت حق اگر عضوي بيش از سه. ١ 
  .مبلغ يادشده را بپردازد

پرداخت همة مبلغ و مبلغ   بند تأخير آند، تا هنگام   اين١عضويت باتوجه به شمارة  عضوي آه در پرداخت حق . ٢ 
  .مند شود  سنديكا بهره تواند از خدمات نمي اضافي،  

  . است اي جاري رسانه ه براي آلية مؤسسات مطبوعاتي يا  بند ب اين ماد١احكام بند الف و شماره . ج
ربط بايد سنديكا را از  ذي ها و مراجع  اي، خبرگزاري ها، ادارات، مؤسسات مطبوعاتي، رسانه خانه وزارت . ٤٥مادة 

وضعيت ارائه آنند، و بايد ساليانه گزارش   فعال مطلع  مطبوعاتيان وانتقال، استعفا، بازنشستگي  هرگونه انتصاب، نقل
  .دهند
مطبوعاتي يا حكم انتصاب او را به  اي از قرارداد آار  است، نسخه جا مشغول  اي آه مطبوعاتي آن مؤسسه. ٤٦مادة 

آند تا در  مي جديد با هر مطبوعاتي، يا هر تغييري در قرارداد، مطلع  فرستد، و نيز سنديكا را از هر قرارداد  سنديكا مي
  .شودثبت  پروندة ويژة وي 

 
  .آند نامه را صادر مي هاي الزم براي اجراي احكام اين آئين شورا دستورالعمل. ٤٧مادة 

 
  .شود  ملغي اعالم مي١٩٨٣ سال ٣٥نامة سنديكاي مطبوعات شمارة  آئين. ٤٨مادة 

 
 

 



 

 

 

 آشور پادشاهي اردن هاشمي سنديكاي مطبوعات
 ميثاق اخالق مطبوعاتي

 
 

آزادي بيان و . دارند   اي ، منعطف و برخوردار از آزادي، جايگاه ويژه ليل ساختار ويژهد ها به  مطبوعات و رسانه
نگاري  مطبوعات يكي از اصول حرفة روزنامه آزادي . ها و افراد است دسترسي آزادانه به اطالعات جزء حقوق ملت

  .است
مسؤوليت و حساسيت امر آه در   در حجم  و غفلتي ها، خدشه آه دفاع از آزادي مطبوعات و رسانه  با باور به اين 

ناپذير از آزادي و رسالت  اي بخشي جدايي اخالق حرفه آورد، و  وجود نمي شان بوده به عهده ها آار به طول سال
جويي از ديدگاه  اساسي و قوانين و ضوابط مرتبط با حرفة مطبوعات، و با راه   هاست و باتوجه به اصول قانون  آن

انديشه و  هاي اردن، آه بر تضمين آزادي بيان و تأآيد بر شيوة دموآراتيك و احترام به  رد رسانهمو همايوني در 
 افراد، استوار است و عنايت به  خصوصي  نرساندن به زندگي  آرامت انساني و عدم تجاوز به آزادي فردي و آسيب

رگاني؛ و رسالت و هدف مطبوعات جلب ميهني است و نه يك متاع باز مهم آه حرفة مطبوعاتي رسالت   اين نكتة 
  .حقيقت و اخبار صحيح است و تفحص اعتماد خوانندگان  

 ، اصول ميثاق ٢٥/٤/٢٠٠٣  عمومي سنديكاي مطبوعاتيان آشور پادشاهي اردن هاشمي در جلسة مورخ  مجمع 
اندرآاران مطبوعات،  ي همة دستپذيرفت، تا مرجعي برا آرد و  ــ آه در ذيل خواهد آمد ــ تدوين  اخالق مطبوعاتي را 

عمومي  شوند، و اين ميثاق بخشي از نظام   تا با آگاهي از مفاد آن ملزم  جمعي باشد، ارتباط ها و ديگر وسائل  رسانه
اي آسيب  آمد آه به حيثيت حرفه شمار خواهد  اي به منزلة مخالفت با اخالق حرفه خواهد بود، و سرپيچي از آن به

  .خواهد رساند
 

 اصول و اهداف
 λ .و رسالت ميهني است...  آار مطبوعاتي يك مسؤوليت اجتماعي 
  .آن است  بر حاآميت قانون و صيانت عدالت آه قوة قضائيه مجري λ تأآيد 
  .آوري اطالعات صحيح دست ها و افراد در آزادي بيان و به  ملتλ تضمين حقوق 
  .تحريك تعصبات نژادي يا قومي ملي و احترام به اديان و عدم λ تأآيد بر وحدت 
  .شخصي    از حرفه براي رسيدن به منافع  اي و عدم سوءاستفاده حرفه  دقت λموضوع،  التزام به  
 λانساني داشتن امورخصوصي و آرامت  نگه  ها در محرمانه   احترام به حق افراد و خانواده.  
  . اخالقيλهاي ديني و رزش عدم تحريك جامعه به رواج جرم و خالف و پايبندي به ا 
  . تبليغاتيλاي و  احترام به حق مالكيت فكري و درنياميختن امور رسانه 
  .ها  آنλ حفظ منابع اطالعاتي و اطمينان از صحت اخبار پيش از نشر 
  . اخبارλهاي پيچيده و غيرمشروع براي دستيابي به اطالعات و  اجتناب از شيوه 
 λ .و حمايت از آودآان و نيازمندان رعايت حقوق اقشار محروم  

 مواد ميثاق
مطبوعاتيان متعهد . اساسي است هاست و يكي از اصول مصرح قانون  آزادي بيان يكي از حقوق افراد و ملت. ١مادة 



دموآراسي بكوشند و بر حق شهروندان در مشارآت ميهني تأآيد  از آزادي دفاع آنند، در بسط و تعميق : شوند مي 
  .آنند
هاي  آند و به افراد زيان نقض اي خود آه قوانين و هنجارهاي رايج را  مطبوعاتيان مسؤول اشتباهات حرفه. ٢دة ما

اي آه در تعارض با قوانين و هنجارهاي رايج باشد،  مطبوعاتي رو رويكرد  از اين. مادي و معنوي برساند، هستند
هاي قانوني  رود؛ و آنان را در معرض مسؤوليت شمار مي و آداب و قواعد اخالقي آن به اي  تجاوز به وظيفة حرفه

  .دهد قرار مي 
آه  تأآيد نمايند و در دعواهايي از عدالت قضايي دفاع آنند، بر حاآميت قانون : شوند مطبوعاتيان متعهد مي. ٣مادة 

 غيرقضايي ــ آه  ز منابعآمده ا دست شوند اطالعات به مي متعهد  از جانبداري خودداري نمايند؛ و  حكم آن صادر نشده
شامل  پيش از آغاز محاآمه ــ ـ ـ اين ممنوعيت قانوني .را منتشر نكنند  ــ را آتبًا ممنوع آرده قضايي نشر آن  مراجع

  .گردد شده محرز است، نمي مواردي آه فساد در اعمال و اقدامات انجام
احترامي به  نژادي و بي و    رند، از تحريك تعصبات قومي بگذا اديان احترام  به : شوند  مطبوعاتيان متعهد مي. ٤مادة 
همچنين از تحقير مقامات، ترويج نقض اصول . بپرهيزند هاي جامعه و از تحريك به شورش و ارتكاب به جرم،  ارزش

  .آنند مي قانون اساسي اردن، خودداري 
  اجتماعي تأآيد آنند و از اشارات منفي تگي  ملي و دعوت به همبس شوند آه بر وحدت مطبوعاتيان متعهد مي . ٥مادة 
جسمي، ذهني و معلوليت  ونسب افراد، يا هرگونه ناهنجاري  يا اصل دار به نژاد، قوم، رنگ، دين، جنسيت و  و نيش
  . جايز است ملي باشد، آه شرايط يادشده در جهت منافع  درصورتي .  آنند داري خود

و حقوق افراد را به رسميت  بگذارند  آه به حقوق ادبي و مالكيت فكري احترام شوند  مطبوعاتيان متعهد مي . ٦مادة 
  .برداري نكنند بهره بشناسند و از آار ديگران و همكاران، بدون اشاره به منبع 

منابع گوناگون، تحليل، نشر و  مطبوعاتيان حق دسترسي به اطالعات، اخبار و آمارهاي مورد توجه مردم، از . ٧مادة 
  .ها را دارند  دربارة آن  …  هي ونظرد

آنند؛  مردم يا همكاران افشا نمي مطبوعاتيان به حمايت از منابع اطالعاتي پايبندند، و منابع محرمانة خود را براي 
شود، يا آنان از دادن اطالعات خودداري آنند و اين امر به جريان آزاد    است به منابع يادشده آسيب رسانده  زيرا ممكن 

  .برساند جامعه آسيب  العات در اط
توانند با  نكنند، ولي مي  را منتشر   (off recoed)  شوند آه اطالعات غيرقابل نشر  مطبوعاتيان متعهد مي . ٨مادة 

طور غيرمستقيم  اطالعات، بدون اشاره به منبع، و به   مداقه و اطمينان از صحت و سقم اطالعات، به نشر مضمون
  .  آنند استفاده

  . اند، منتشر نمايند مشخص آرده موقع و در همان زماني آه منبع يا همكاران  مطبوعاتيان موظفند اطالعات را به
مستلزم اطمينان از صحت  است، و انجام آار مطبوعاتي  گرايي  رسالت مطبوعاتي مستلزم دقت و واقع. ٩مادة 

  :آنند  مي مطبوعاتيان نكات زير را رعايت امر   به اين  باتوجه.  از نشر است اطالعات و اخبار پيش
عكس، مقاله و تفسير و  تبليغاتي، از قبيل  آننده، ناقص يا اطالعات  عدم انتشار اطالعات غيرصحيح، گمراه. الف

  .بتوان تفسير، ديدگاه وخبر را از هم بازشناخت روشني  نحوي تنظيم شود آه به همچنين بايد اطالعات به
شوند آه آن را اصالح آنند، و  مي  داده، مطبوعاتيان متعهد  منتشره اشتباهي رخ آه در اطالعات  شود  اگر ثابت. ب

داده را منتشر آند، و افراد و  خواهي از خطاي رخ تكذيبيه يا عذر درنگ  اي بايد بي مؤسسة مطبوعاتي يا رسانه
تناسب و     نادرست رديه بنويسند، و به  اتباشد، بر اطالع  مدني حق دارند هرجا آه الزم  جامعة  رسمي و  مؤسسات

  . اصول از نشر مطلب نادرست عذرخواهي آنند باتوجه به 
منبع هر مطلب مطبوعاتي يا متن  باشد، و  مطالب منتشرشده در مطبوعات بايد مستند به منابع واقعي و مشخص . ج

آه اين امر  اشناخته خودداري آنند، مگر اينآردن مطلب به منبع ن   همچنين بايد از منسوب . منتشرشده، ذآر شود
  . مطلب راه ديگري وجود نداشته باشد دست آوردن آن  آه براي به دربرداشته، يا اين منافع همگاني را 

همچنين بايد مكان و عامل رويداد  دقت و رعايت امانت مطالب را منتشر آنند، و  شوند آه با مطبوعاتيان متعهد مي. د
  .يا خارج آشور، ذآر آنندرا ، در داخل 

جرائم يا محرك احساسات  ها و  شوند آثار مبتذل، آه محرك هيجانات، مروج خالف مطبوعاتيان متعهد مي. ١٠مادة 
  :ناسازگار باشد را منتشر نكنند؛ و بايد ها و اخالق جامعه  بيمارگونه باشد و نشر آن با ارزش

  . آنند خودداري  و ناسزا  هاي نامناسب آاربرد واژه ها، و همچنين  ها و رسوايي از نشرخالف. الف



  .آنند    آاري در مسائل رواني و پزشكي خودداري برداري و فريب از نشر اخبار مربوط به آاله. ب
شان آسيب برساند،  وحيثيت اي آه به اعتبار  گونه از مونتاژ تصوير افراد يا آاربرد تصويرهاي مونتاژ شدة آنان به. ج

  .ي آنندخوددار
ايجاد هرگونه تغيير در اسناد  شده، يا  هاي دريافت خبري و نوشتن گزارش يا تحريف گفته نمايي در پوشش از بزرگ. د
 آنند و به  رسمي استفاده خود، بايد از اسناد و نشريات  مطالب     آمده، خودداري آنند و براي افزايش صحت دست به

  .وگو، و درصورت لزوم آن را ضبط آنند  شخاص مستقيمًا گفتنمايند، و با ا منابع متعدد مراجعه 
امور خصوصي شهروندان،  بودن   ها، افراد و محرمانه شوند آه به حيثيت خانواده مطبوعاتيان متعهد مي. ١١مادة 

  . در آشور، احترام بگذارند اي و قوانين رايج  المللي و اصول اخالق حرفه طبق اصول بين
  :آنند  زير را رعايت ميدر اين امر موارد

شود، و رسوا  محترم شمرده مي هاي افراد  نگاري و همچنين نامه) پزشكي( زندگي شخصي، خانوادگي، بهداشتي. الف
اسرار خصوصي، و تصويربرداري به هر وسيله و بدون موافقت  زدن، نشر  آردن، افترا، دشنام و بدگويي و تهمت

  .قانوني دارد رود آه منع  شمار مي  افراد بهخصوصي، تعدي به حقوق شخص در اماآن 
بايد از نقل مطالب منابعي  آيد، و مطبوعاتيان  دست  اطالعات و تصاوير نبايد از راه ترساندن، مزاحمت يا تعقيب به. ب

  . آنند آه به اين تعهدات پايبند نيستند، خودداري
اهميت نيست، تفاوت قائل  آه براي افكار عمومي حائز مطبوعاتيان بايد بين اخبار همگاني و مسائل خاص افراد . ج

مراعات آنند و با اشخاصي آه خبر به آنان مرتبط است،  شوند؛ و در مورد مسائل مربوط به زندگي خصوصي فرد 
جامعه  آه مسائل مربوط به زندگي خصوصي فرد به منافع همگاني يا شرايط سياسي  اين خوبي تعامل آنند؛ مگر  به

  .اشته باشدارتباط د
آه شاهد و يا قربانيان  خصوص آودآاني  از ذآر نام نزديكان يا دوستان متهم يا مجرم، بدون موافقت آنان، و به. د

مشخص آردن قربانيان جرائم جنسي خودداري آنند، مگر  همچنين بايد از افشاي نام يا . جرم هستند، خودداري شود
  .درا موجه آن آه دليلي قانوني اين امر  آن

افترا،  ءاستفادة شخصي،  سو طلبي،  رو مطبوعات از فرصت رسالت مطبوعات، رسالتي مقدس است و از اين. ١٢مادة 
و در اين امر . ها به غير، مبراست دادن آن ها و نسبت گفته دليل يا تلفيق  رسواسازي عمدي، بهتان، يا اتهامات بي

  :شوند متعهد مي مطبوعاتيان به امور زير 
 نامشروع؛ هاي پيچيده و وسايل  ها از راه شيوه آوردن اطالعات يا نشر آن دست خودداري از به. الف
 هاي ديگر از هرنوع؛ خودداري از قبول هرگونه آمك يا هدية مالي يا عيني يا آمك. ب
فوري و به امر واجب،  يابي  آه تنها راه دست يافتن به اطالعات، مگر آن خودداري از آسوت مبدل براي دست. ج

 ضروري همين باشد و منافع عمومي را در برداشته باشد؛
. پيشنهاد پرداخت وجه مطرح شود طور مستقيم يا غيرمستقيم وجه پرداخت شود و يا  نبايد به منابع مطبوعاتي به. د

 شود؛ قضايي نيز مي ها و يا مراجع  اين ممنوعيت شامل شاهدان دادگاه
در جهت خدمت به اهداف  شود،  د آه نبايد اطالعاتي آه به آنان براي انتشار داده ميآنن مطبوعاتيان تأآيد مي    .هـ 

آار گرفته  ها به احترامي به آن قصد ايجاد رعب يا بي به ها  ها يا گروه شخصي، اعمال نفوذ شخصي بر افراد، طرف
 توانند از آن استفاده آنند؛ ت، ميهدف از انتشار اين اطالعات اصالح اوضاع جامعه اس شود؛ اما اگر مطمئن شوند آه 

 خود را به هنگام تهية گزارش، مصاحبه يا انجام هر آار ديگر مطبوعاتي معرفي آنند؛. ز
منظور رساندن منافع  به  نبايد پيش از نشر همگاني سوءاستفاده شود و نبايد اين اطالعات را   مالي از اطالعات. و

 شخصي براي ديگران افشا آنند؛
  . خواهند آرد، خودداري آنند ها استفاده  شان از آن تن دربارة سهام يا اسنادي آه خود يا نزديكان مستقيماز نوش. ط
 

دليل جنسيت يا سطح  برداري به  زنان در مطبوعات اين حق را دارند آه مورد تبعيض يا طرفداري يا بهره. ١٣مادة 
  :آنند رعايت مي ير را اجتماعي قرار نگيرند، و مطبوعاتيان در اين مورد نكات ز

 مثابه وسيلة انگيزش ؛ برداري از زن به خودداري از بهره. الف
  .هاي وي دفاع از آزادي زن و حقوق و مسؤوليت. ب

سرپرستي و حمايت دفاع آنند، و  مطبوعاتيان متعهدند آه از مسائل آودآان و حقوق اساسي آنان در زمينة . ١٤مادة 



همچنين نبايد . موافقت اوليا يا مسؤوالن آنان خودداري آنند ويربرداري از آنان بدون از مصاحبه با آودآان يا تص
) چه گواه چه قرباني و (هاي جنسي ويژه در مورد بدرفتاري رساند، به هايشان آسيب مي خانواده مطلبي آه به آنان يا 

  .منتشر آنند
  .عهدندمطبوعاتيان همچنين به رعايت حقوق اقشار محروم و نيازمند مت

است و در اين چارچوب   بودن با حقوقي چون دفاع از حيثيت حرفه همراه  عضو خانوادة مطبوعاتي. ١٥مادة 
  :آنند مطبوعاتيان امور زير را رعايت مي

 آاهد؛ مي بستن به اشخاص و مخاصمات مطبوعاتي آه حرمت حرفه را  گزيني از دروغ  دوري. الف
همكاران يا ديگران، و  هاي حرفه در برخورد با  ها و سّنت ارها و شايستگيگرفتن هنج خودداري از ناديده. ب

ها يا  مالكيت ادبي يا مادي، آه قوانين، آئين   دار آردن خانوادة مطبوعاتي بدون رعايت حق  خودداري از جريحه
 آند؛ مي ها را مشخص  اي آن هاي حرفه سّنت
حمايت از آيان سنديكا در  تالف بين خانوادة مطبوعات و تأآيد بر اجتناب سنديكاي مطبوعات از ايجاد هرگونه اخ. ج

هاي آن در مورد مسائل  نامه  قوانين و آئين تمسك به اندرآاران آن و  جهت خدمت به رسالت مطبوعات و دست
 مطبوعاتي؛

از حمايت سنديكا و آند، و  تواند از انجام اموري آه مطابق باورها و اعتقادات وي نيست، خودداري  مطبوعاتي مي. د
  . گردد هاي عادالنه در مسائل مطبوعات و نشر برخوردار  دادگاه
اي   و بايد بر نشريه گيرد، مي عهده  اي قانوني خود را ، به مسؤول هيأت تحريريه در هر نشريه وظايف حرفه. ١٦مادة 

  . اي خود قصور آرده است  وظايف حرفهاين صورت در انجام  نظارت تام داشته باشد، و در غير  آند آه در آن آار مي
ديدگاه و تبليغات بايد روشن  درآميختن مطالب تبليغاتي و مطالب مطبوعاتي جايز نيست، و تفاوت ميان . ١٧مادة 

در . تبليغاتي نبايد به صورت مطالب تحريرشده به خواننده القا شود هاي سياسي و  ها و ديدگاه رو انديشه باشد، و ازين
  :نكات زير الزم است رعايت اين امر 

آننده مفيد باشد، و اين تبليغات  مصرف تبليغات خدمتي است اجتماعي آه وظيفة آن ترويج آااليي است آه براي . الف
  . ، اطمينان يابند صحت مطالب و ارقامي آه در تبليغات آمده نشريات بايد از . مستلزم دروغ و فريب نيست

ها با سياست ملي، جايز  آن هاي خارجي، فقط پس از حصول اطمينان از تطابق  زمانانتشار تبليغات سياسي سا. ب
شده خواهد بود، تا تبليغات به صورت آمك غيرمستقيم يك    است؛ و مبلغ انتشار اين تبليغات براساس مبالغ اعالم 

  . آشور بيگانه، نباشد
جايگاه و تأثير ادبي مطبوعات  آنندگان از  ، تا تبليغآنند هاي تبليغاتي خودداري مي مطبوعاتيان از امضاي آگهي. ج

  . سوءاستفاده نكنند
  . بايد سرشت تبليغاتي آن تصريح شود) نوشته و غير آن(در مطالب تبليغاتي . د

 
 
 

 

 اي هاي رسانه دستورالعمل رفع نزاع
 

 

 رساني قانون شوراي عالي اطالع) ل/٩( مصوبة مادة  
   و تعديالت آن٢٠٠١ سال ٧٤شمارة 

 
  .شود رسمي منتشر مي ناميده، و در روزنامة ” اي دستورالعمل رفع مشكالت رسانه“العمل  اين دستور. ١مادة 
اي تعريفي ديگر  به قرينه آه  ر آن مگ ها و عبارت زير در اين دستورالعمل تعاريف زير را خواهند داشت، واژه. ٢مادة 



  :از آن مستفاد شود
 رساني شوراي عالي اطالع: شورا 
  رئيس شورا: رئيس
 آل شورا دبير: آل دبير

 اي متشكل به موجب اين دستورالعمل هاي رسانه آميسيون رفع نزاع: آميسيون
  دبير آميسيون: دبير

  سنديكاي مطبوعاتيان اردن: سنديكا
  .ها و آلمات در آن تدوين شود ة نشري آه معاني، انديشههر وسيل: نشريه
هايي از هر نوع  صداها و نوشته پخش تلويزيوني يا راديويي آه اشارات، تصاوير، : هاي ديداري ـ شنيداري رسانه

ي پخش و ها ها و ديگر ابزارها و شيوه هاي فرستنده، شبكه دستگاه ها، امواج،  را از راه آانال) جز مراسالت خاص به (
  .هاي معيني ارسال شود به گروه انتقال به مردم يا 
  .تهيه، تدوين، پخش و توزيع مطبوعات:  حرفة مطبوعات

قانون مطبوعات حرفة وي  شده باشد و آار مطبوعاتي طبق  عضو سنديكا آه نامش در فهرست ثبت: مطبوعاتي
  .شمار رود به

رسانة ديداري ـ شنيداري، و يا  اي، عليه نشريه يا  ك مطلب رسانههرشكايتي آه فردي در پي پخش يا نشر ي: شكايت
  .مطبوعات به شورا ارجاع شود هاي همگاني و  اندرآاران رسانه عليه هريك از دست

 ـ شنيداري  يا يك رسانة ديداري اي در يك مطبوعه  هر دعوايي آه در پي پخش يا نشر يك مطلب رسانه: اي نزاع رسانه
  .طرفين دعوا، نزد شورا مطرح شودمنظور سازش  به

  .اي مصالحه آند دعاوي رسانه  يا بخواهد در  آند، شخص حقيقي يا حقوقي آه نزد شورا شكايتي مطرح : شاآي
  .٣مادة 
هاي اخالق  مساوات و در پرتو ميثاق آورد، تا براساس  ها فراهم مي شورا شرايط مناسب را براي دريافت شكايت. الف

همچنين شرايط الزم براي پذيرش تقاضاي سازش از . وفصل آند حل ها را  اول در آشور پادشاهي آناي متد رسانه
قضات قرار  آه شاآي يا اطرافيان او در محاآم خاص رودرروي هم مقابل  اي، پيش از آن رسانه   سوي طرفين نزاع

  .آورد بگيرند، را فراهم مي
موضوع شكايت يا مسألة  اي   مفصل، و به پيوست مطلب رسانهطور مكتوب و شكايت يا درخواست مصالحه به. ب

  . اي به شورا ارائه خواهد شد رسانه
  ماه پس از تاريخ  مدت يك ظرف آه هريك از موارد   اين رسيدگي به شكوائيه يا درخواست مصالحه، مشروط است به. ج

  .شورا ارائه شود نزاع، به  موضوع  شكوائيه يا  اي موضوع   رسانه نشر يا پخش مطلب
هنگام تقديم شكايت متعهد به  شود، شاآي نيز به  عنه، متعهد به اجراي حكم صادره از طرف شورا مي مشتكي. د

  .شود پذيرش حكم مي
شكوائيه به درخواست مصالحه تغيير  تواند تقاضا آند آه  هنگام رسيدگي به شكوائية وي در شورا، مي شاآي، به . هـ 

  . طرفين، اقدامات الزم را انجام دهد ز بايد پس از احراز موافقت يابد، و شورا ني
پيگيري شكوائيه يا مسألة  عهدة شاآي نيست، و همچنين نيازي به حضور وآيل براي  گونه پرداخت مالي به هيچ. و

  .اي نيست رسانه
موضوع شكوائيه با اقدامات  يدارِي ـ شن  ديداري آه نشريه يا رسانة رئيس شكوائيه را پس از ثبت و اطمينان از اين. ز

هاي الزم در رابطه با آن به شورا، به  اوليه و ارائة توصيه  آن مخالف نيست، براي بررسي  مربوط به رسيدگي به
انجام  ها  آه شكايتي عليه آن اي  هاي رسانه اندرآاران مطبوعات و مؤسسه مطلب بر دست اين . آند آميسيون ارجاع مي

  .اري استگيرد نيز ج مي
قانوني آنند، شورا  اي به شورا، هريك از طرفين اقدام  آه پس از ارائة شكوائيه يا مسألة رسانه درصورتي. ح 

  .آند رسيدگي به شكوائيه يا درخواست مصالحه را متوقف مي
  .آند شورا طرفين دعوي را از حكم متخذه آگاه مي. ط

  . ٤مادة 
  :شود  اعضاي زير تشكيل ميآميسيون به رياست دبير آل، و. الف



 مشاور حقوقي شورا. ١ 
سالة قابل تمديد  براي يك دورة سه اي را  شورا به پيشنهاد رئيس سه آارشناس و متخصص امور حقوقي يا رسانه. ٢ 

شورا جايگزيني را به شيوة مذآور، براي مدت باقيماندة عضويت  گيري هريك از آنان،  در صورت آناره. گزيند برمي
  .گزيند يبرم

  . گزيند رئيس برمي آميسيون از ميان اعضاي خود نايب.٣ 
  . ٥مادة 
شود، و جلسه با حضور  مي نايب او، تشكيل ) در صورت غيبت(هرگاه نياز باشد، آميسيون به دعوت رئيس يا . الف

صميمات خود را با نايب وي جزو آنان باشد، و در اين صورت ت آه رئيس يا  شود، مشروط بر اين سه عضو رسمي مي
  . تر نيست، اتخاذ خواهند آرد حاضر، آه از سه رأي آم آراي اآثريت اعضاي 

  .آند جلسه ثبت و امضا  صورت آتبي در صورت عضو مخالف بايد علت مخالفت خود را به. ب
يم حق رأي هنگام اتخاذ تصم آه به  تواند از آارشناسان متخصص براي حضور در جلسات بدون اين آميسيون مي. ج

  .داشته باشند دعوت آند
. شورا تقديم خواهد آرد هاي ارجاعي را به  هاي الزم براي اخذ تصميم دربارة شكايت آميسيون توصيه . ٦مادة 

طور  هاي خود را به شورا ارائه خواهد داد، و به توصيه  ارجاعي،  هاي مصالحة همچنين آميسيون در مورد درخواست
  :دهد مي ام خاص وظايف زير را انج

شده در جهت  منتشر يا پخش اي  شده به شورا در مورد مطلب رسانه هاي ارائه و ارجاع دقيق شكايت بررسي . الف
متداول در آشور پادشاهي باتوجه به داليل آمده و اتفاقات  اي  حصول اطمينان از عدم رعايت ميثاق اخالق رسانه

  :تواند مي داده ، و در اين راه  رخ
اطالعات آمده در شكوائيه بدهد؛  تر از شاآي بخواهد توضيحات اضافي آتبي يا شفاهي در مورد  اي اطمينان بيشبر. ١ 

اين امر (اي آه شكوائيه عليه آن تنظيم شده، اطالع يابد  شنيداري   و همچنين از نظرات نشريه يا رسانة ديداري ـ 
تواند  و مي) نيز صادق است شده  ها تنظيم ه شكايت عليه آناي آ اندرآاران مطبوعات يا مؤسسات رسانه دست دربارة 

  .باشد در صورت لزوم درخواست آند آه اين توضيحات آتبي 
  .درخواست استماع نظرات آارشناسان. ٢ 

شود، و در  شورا ارسال مي اي توجيهي به  نامه اگر براي آميسيون روشن شود آه شكوائيه اقدامي ندارد، توصيه. ب
  .بودن تصميم ، بايد مضمون آن را به اطالع شاآي برساند    فقت شورا، و پس از حصول اطمينان از صحيح صورت موا

اي، تعدي  پخش مطلب رسانه اگر در پي بررسي و تحقيقات آميسيون ثابت شود آه درحق شاآي، در پي نشر يا . ج
اندرآاران  دست(عنه  شنيداري يا مشتكي ري ـ رسانة ديدا تواند به شورا توصيه آند از نشريه يا  گرفته، مي صورت

پخش آند،   از شاآي منتشر يا  خواهي بخواهد مطابق شرايط، اشاره، توضيح يا عذر) اي رسانه مطبوعات يا مؤسسات 
گيري شورا و  اي آه پس از تصميم  برنامه خواهي در نخستين شماره يا  آه اين اشاره، توضيح يا معذرت به شرط آن
  . گيرد شود، انجام از داليل موجه آن منتشر يا پخش مي ا توصية آميسيون، پس از اطمينان موافقت ب

آه به شاآي  شكوائيه، زياني  اي موضوع  اگر براي آميسيون ثابت شود آه در پي نشر يا پخش مطلب رسانه. د
اند از شورا بخواهد آه از تو شود، شاآي مي جبران نمي رسيده، با انتشار يا پخش اشاره، توضيح يا عذرخواهي 

چارچوب  عنه، به ميزان متداول و در  اي مشتكي شنيداري يا مطبوعاتي و يا مؤسسة رسانه ـ   ديداري  نشريه يا رسانة
در صورت موافقت شورا با اين . باشد طور آامل مستدل  آه توصية يادشده به قوانين جاري، انتقاد آند، به شرط آن

آند، و طرف مربوطه نيز بايد  هاي مربوطة ديگر، ابالغ مي از طرف به نشريه، رسانه يا هريك توصيه، اين موافقت را 
  .يا پخش آند اين تصميم را منتشر 

تواند  آند، و مي بررسي مي اند را  هاي مايل به مصالحه به شورا ارائه آرده آميسيون وقايع و داليلي آه طرف. ٧مادة 
تواند از نظارت آارشناسان استفاده  هايشان را استماع آند، و مي گفته بخواهد يا از ايشان توضيحات اضافي مكتوب 

  . آند
  :آند شورا توصيه مي هاي زير و مطابق با مورد مربوطه به  اي را به شيوه هاي رسانه  رفع نزاع آميسيون. الف

بايد با اشاره به اين مطلب باشد  اري، شنيد نشر، پخش، اشاره، توضيح يا عذرخواهي در نشريه يا رسانة ديداري ـ . ١ 
  .طرفين صورت گرفته است آه اين امر در نتيجة اقدام شورا براي مصالحة 

نشريه يا رسانه منتشر يا  تصميم شورا در مورد رفع نزاع ميان طرفين پس از مصالحه، با موافقت طرفين در . ٢ 



  .شود پخش مي
  .ب

جريان آن بوده منتشر يا پخش  اي را آه در  اع بيانيه يا تصميم مصالحة رسانهشورا بدون موافقت آتبي طرفين نز. ١ 
  . نخواهد آرد

  . شود مالي ميان طرفين نزاع نمي گونه تسوية  مصالحة يادشده مستلزم هيچ. ٢ 
   .٨مادة 
طور مستقيم يا   بهاي هاي رسانه فعاليت رئيس آميسيون يا هريك از اعضا در مدت عضويت در آميسيون نبايد در . الف

پيش از شروع وظايف بايد ميزان انتفاي خود را آتبًا به اطالع برسانند، در  گان  نفع باشند، و يادشد غيرمستقيم ذي
  . رسيد صورت مسؤوليت قانوني خواهند داشت، و عضويت آنان در آميسيون به پايان خواهد  غير اين 

اي باشد، ضرورت  هاي رسانه فعاليت نافع مستقيم يا غيرمستقيم در اگر گزينش عضوي آه پيش از گزينش داراي م. ب
آميسيون اين منافع را مشخص آند و متعهد شود آه در مدت عضويت وي در  يابد، يادشده بايد در نخستين نشست 

 صورت مسؤوليت قانوني آميسيون منافع شخصي در اتخاذ تصميمات وي تأثيري نخواهد داشت، و در غير اين  اين 
  .پايان خواهد رسيد تخلف متوجه وي خواهد بود و عضويت وي در آميسيون به 

  . ٩مادة 
  .گزيند رئيس از ميان آارآنان شورا دبيري برمي. الف
  :عهده خواهد گرفت دبير وظايف زير را به. ب

 ها به رئيس؛ داري و ارجاع آن گذاري، نگه ها، شماره پذيرش شكايت. ١ 
 رئيس؛ ها به  داري و ارجاع آن گذاري، نگه اي، شماره رفع نزاع رسانهپذيرش تقاضاهاي . ٢ 
 ها؛ داري از آن نگه جلسه و  شورا در اين مورد و تهية صورت آميسيون و جلسات  حضور در جلسات . ٣ 
 ربط؛ هاي ذي هماهنگي با طرف تنظيم اقدامات اداري ويژه براي اجراي تصميمات شورا در مورد موضوع با . ٤ 
  .انجام همة امور اداري مربوط به آميسيون. ٥ 

 

 
 

اي  دستورالعمل مديريت آانون آموزش رسانه
  اردن 

 

نامة واحد اداري شوراي عالي   آئين) ب/ ٦(صادره به موجب مادة 
  ٢٠٠٣ سال ١٠٢رساني شمارة  اطالع 

 
در روزنامة رسمي منتشر  ناميده، و ” اي اردن آانون آموزش رسانه دستورالعمل مديريت “اين دستورالعمل . ١مادة 
  .شود مي

اي تعريفي  به قرينه آه   مگر آن ها و عبارات زير در اين دستورالعمل، تعاريف زير را خواهند داشت، واژه. ٢مادة 
  :ديگر از آن مستفاد شود

 رساني شوراي عالي اطالع: شورا
  رئيس شورا: رئيس
  دبيرآل شورا: دبيرآل
 اي اردن ش رسانهآانون آموز: آانون
  مديرآانون: مدير



  اين دستورالعمل٤شده به موجب مادة  آميسيون علمي تشكيل: آميسيون
  :شورا وظايف و اختيارات زير را دارد. ٣مادة 

 هاي اجرايي الزم؛ ها و طرح گذاري عمومي آانون و تصويب برنامه سياست. ١ 
 آانون؛ عمومي گذاري   در پرتو سياستپيگيري امور علمي و آموزشي آانون و ارزيابي آن. ٢ 
جهت تحقق اهداف و پيشبرد  پيگيري امور اداري و مالي آانون و اتخاذ تصميم مناسب براي توانمند آردن آن در . ٣ 

 عملي آن؛
ي آموزشي گوناگون بنا به  ها دوره هاي درسي و  ازاي برگزاري برنامه تعيين دستمزد و درآمدهاي خدماتي آه به. ٤ 

 شود؛ نهاد آميسيون دريافت ميپيش
پژوهش بنا به پيشنهاد  ازاي انجام  ازاي آموزش يا تدريس در آانون يا به تعيين پاداش و دستمزدهايي آه به. ٥ 

 شود؛ آميسيون پرداخت مي
 وقت در آانون بنا به پيشنهاد آميسيون؛ استخدام مربيان تمام. ٦ 
   الزم در بودجة ساليانة شورا؛ ةبررسي نيازهاي مالي آانون و تخصيص بودج. ٧ 
 تصويب ساختار تشكيالتي آانون براساس توصية آميسيون؛ .٨  
  .تأمين امور مالي آانون. ٩ 

  . ٤مادة 
  :آميسيوني به رياست دبيرآل و عضويت. الف

 مدير؛. ١ 
هاي مرتبط، براي يك  شتهيا ر ها  رسانه  آارشناس با تحصيالت دانشگاهي در زمينة  شورا به پيشنهاد رئيس سه. ٢ 

  .گزيند سالة قابل تمديد برمي دورة سه
  .حضور دارد هنگام غيبت رئيس  گزيند آه به رئيس آميسيون برمي آميسيون از ميان اعضا نايب. ب

  . ٥مادة 
  :آميسيون وظايف و اختيارات زير را دارد. الف

 آانون،  تحصيلي و آموزشي يژه در مورد نظارت بر امور و هاي مقرر در شورا به ها و طرح پيگيري اجراي برنامه. ١ 
  :و از آن ميان

تصويب و پيگيري اجراي    شورا براي  λهاي آموزشي و آارآموزي و ارائه به ريزي درسي و ساماندهي دوره  برنامه
 ها؛ آن

 تصويب؛  آارآموزان در آانون و ارائة آن به شورا براي λهاي ويژة پذيرش  تدوين دستورالعمل   
هاي درسي و ارائة  آالس هاي آموزشي و آارآموزي، و تعيين زمان تشكيل   درسي و دورهλهاي  تعيين موعد برنامه 

 آن به شورا براي تصويب؛
اعطاي گواهي آارآموزي و   آارآموزان و تعيين شروط λ عملي ميزان دانش آارهاي ويژه براي ارزيابي  تدوين راه 

 تصويب؛ارائة آن به شورا براي 
آارآموزي و آموزشي گوناگون  هاي   دورهλهاي درسي و برگزاري  تعيين شهريه و عوايد خدماتي آه براي برنامه 

 شود، و ارائة آن به شورا براي تصويب؛ دريافت مي
 λ .گذارد عهدة آميسيون مي  هرگونه وظيفة ديگري آه شورا به 

دربارة آن تصميمات الزم را  آند تا شورا  ماده به شورا ارائه ميآميسيون پيشنهادهاي خود در مورد بند الف اين . ب
  .گيرد مي عهده  اتخاذ آند، و آميسيون پيگيري امور اجرايي را به

   . ٦مادة 
شود، و با  نايب وي، برگزار مي آه الزم باشد، به دعوت رئيس يا   و در هر زماني  بار، آميسيون حداقل هرماه يك. الف

آه رئيس آميسيون يا نايب وي حاضر باشد، و تصميمات  بر آن شود، مشروط  عضا جلسه رسمي ميحضور اآثريت ا
  .شود مي نيز با اآثريت آرا اتخاذ 

  .شود  اعضاي آميسيون به تصميم شورا و بنابر پيشنهاد رئيس تعيين مي پاداش. ب
جلسات، تنظيم و بايگاني  ار پيگيري، دعوت گزيند آه آ آانون دبيري براي آميسيون برمي  آارآنان  رئيس از بين. ج

  .عهده دارد به را  ها  اجراي تصميمات و توصيه جلسات، و پيگيري  صورت



  .٧مادة 
  :مدير وظايف و اختيارات زير را دارد. الف

 مديريت امور آموزشي و اداري آانون؛. ١ 
 اجراي تصميمات شورا؛. ٢ 
 هاي ديگر؛ نمايندگي آانون نزد طرف. ٣ 
 بنا به ضرورت؛  و برنامه در جهت پيشبرد خدمات آانون، و ارائة آن به شورا يا آميسيون  تهية طرح. ٤ 
 شورا؛ وقت براي تدريس در آانون مطابق با شرايط  استخدام مربيان و استادان نيمه. ٥ 
 تعيين بودجة آانون هماهنگ با آميسيون و ارائة آن به شورا؛. ٦ 
ارائة آن به شورا با  هاي آانون و  سال در مورد امور و فعاليت ه، اطالعات و آمار پايان تهية گزارش ساليان. ٧ 

  .هماهنگي آميسيون
به هريك از آارآنان آانون  تواند هريك از اختياراِت محرز خود در اين دستورالعمل را  نامه مي مدير، براساس آئين. ب

  .اعالم شود و موضوع و مدت آن مشخص باشد طور آتبي  بهاختيار  آه اين تفويض  واگذار آند، مشروط بر آن
شدة  ساختار تشكيالتي تصويب آانون واحد آموزشي، تحصيلي و اداري خود را برحسب نياز و هماهنگ با  . ٨مادة 

  .نامة متداول شورا تعيين خواهد شد آئين شورا خواهد داشت، و حقوق اعضاي آن به موجب 
  . ٩مادة 
  :لي آانونمنابع ما. الف

 شود؛ اي آه در بودجة شورا براي آن تخصيص داده مي بودجة ساليانه. ١ 
 هاي آموزشي؛  و مشاورة برنامه درآمد حاصل از پژوهش. ٢ 
غيراردني باشد، موافقت هيأت  اگر از منابع  آه،  هايي آه شورا بپذيرد، مشروط بر آن ها و مشارآت هدايا، آمك. ٣ 

  .وزيران نيز اخذ شود
  .عهده خواهد داشت هاي آانون را به حسابداري، آار بررسي حساب. ب
 

 روزنامة رسمي آشور پادشاهي اردن هاشمي
  . م٢٠٠١ دسامبر ٢برابر با .  هـ١٤٢٢ رمضان ١٧عمان، يكشنبه 

  ٤٥٢٠شمارة 
 وزيري، ادارة روزنامة رسمي انتشارات نخست

 الحسين، نايب اعليحضرت همايون پادشاه فيصل بن
 

 

 

 

نامة زير  آنيم آئين  امر مي١٦/١٠/٢٠٠١   اساسي و بنابر مصوبة شوراي وزرا در تاريخ   قانون٣١به موجب مادة 
  :وضع شود

 

 ٢٠٠١ سال ٩٥نامة شمارة  آئين

  
 

 

 



 نامة بيمة درماني مطبوعاتيان آئين
 

 

  ١٩٩٨ سال ١٥ قانون سنديكاي مطبوعات، شمارة ٥٨مصوبه به موجب مادة 
 

از تاريخ انتشار در  شود و  ناميده مي” ٢٠٠١نامة بيمة درماني مطبوعاتيان سال  آئين“ نامه  اين آئين. ١مادة 
  .االجرا است روزنامة رسمي الزم

اي تعريفي ديگر از آن  قرينه آه به  هاي زير را خواهند داشت، مگر آن نامه تعريف واژگان زير در اين آئين. ٢مادة 
  :مستفاد شود

  ديكاي مطبوعاتسن: سنديكا
  شوراي سنديكا: شورا
  هيأت عمومي سنديكا: هيأت

 نامه شده در سنديكا به موجب احكام اين آئين صندوق بيمة درماني تشكيل: صندوق
 نامه احكام اين آئين شده در فهرست مطبوعاتيان فعال و عضو صندوق به موجب  نام مطبوعاتي ثبت: مشترك

 نامه شده به موجب احكام اين آئين تشكيلآميسيون بيمة درماني : آميسيون
جراحي،  و تخصصي، عمل  درماني شامل معاينة باليني، آزمايشگاهي، پرتونگاري، معالجة دارويي  خدمات: درمان

مرتبط با درمان، مانند عكسبرداري و آزمايش، به  ويزيت پزشك و هزينة دارو، و امور  سزارين، بيمارستان، حق 
  .نامه نموجب احكام اين آئي

 
شان به  مطبوعاتيان و خانواده به منظور تأمين درمان ” صندوق بيمة درماني مطبوعاتيان“صندوقي به نام . ٣مادة 

  .شود نامه در سنديكا تأسيس مي موجب احكام اين آئين
ندوق، عضو از ميان اعضاي ص ، متشكل از رئيس و چهار ”آميسيون بيمة درماني“شورا آميسيوني به نام . ٤مادة 

  .دهد مي براي آمك به ادارة امور صندوق و نظارت بر آن تشكيل 
: دهد امور را به شورا مي اين آميسيون وظايف و اختيارات زير را دارد، و پيشنهاد انتصاب افراد براي انجام . ٥مادة 

  
  .ادارة امور مالي صندوق. الف
درمان در آشور، و گزينش   به   امور مربوط ها و آلية ايشگاهها، آزم ها، داروخانه مذاآره با پزشكان، بيمارستان. ب

  .نامه اين آئين شايسته براي عقد قرارداد تأمين درمان به موجب احكام 
  .صندوق مشترآان  هاي بيمة متخصص براي تأمين درمان  شدة شرآت بررسي پيشنهادهاي ارائه. ج
  .نامه  آئينحل براي مشكالت اجرايي بندهاي اين پيشنهاد راه. د

  .آارهاي مرتبط و ارائة راه تهية دستورالعمل . هـ 
   . ٦مادة 
فعال  فهرست مطبوعاتيان  با رعايت احكام بند ب اين ماده، عضويت در صندوق براي آساني آه نامشان در . الف
  .شده، اختياري است ثبت
  .درآيند  به عضويت صندوق توانند هاي درماني ديگر، نمي درصورت استفادة مشموالن از بيمه. ب

همراه مدارك درخواستي،    هاي مخصوص و با امضاي متقاضي، به درخواست عضويت در صندوق روي فرم. ٧مادة 
تواند از پذيرش  متقاضي شرايط الزم را دارا نباشد، مي آه  شود؛ و آميسيون نيز درصورتي به آميسيون ارائه مي

  .درخواست وي خودداري آند
حداآثر تا پايان ماه (مقرر نامه را در موعد  مقرر به موجب احكام اين آئين  عضو بايد همة تعهدات مالي  .٨مادة 
  . هر سال به صندوق بپردازد) مارس
  . ٩مادة 



  :عضويت ساليانه در صندوق  حق. الف
  هفتاد دينار براي عضو؛ . ١ 
 دينار براي هريك از اعضاي خانواده؛ پنجاه . ٢ 

عضويت  التفاوت حق  مابه  در صورت قرارداد با هر شرآت بيمة درماني، عضو  يت بند الف اين ماده،با رعا. ب
  .گرفت عهده خواهد  ساليانة خود و هريك اعضاي خانواده را به

  :مند شوند بهره توانند از مزاياي صندوق  اند، مي هريك از افراد خانواده آه در زير ياد شده. ١٠مادة 
  همسر؛. الف
 سال؛ ١٨فرزندان زير . ب
و تحت پوشش بيمة درماني  آنند  آشور تحصيل مي هاي داخل  ها يا دانشگاه  آه در مدارس، دانشكده فرزنداني. ج

 ؛)هريك زودتر باشد(سالگي وپنج بيست   پايان تا پايان تحصيالت، يا تا  ديگري نيستند، 
 والدين، اگر عضو سرپرست آنان باشد؛. د

  .مجرد غيرشاغلدختران . هـ 
  . ١١مادة 
شود آه درمان در داخل  ثابت  چنانچه . آند آشور بيمه مي هاي آنان را در داخل  صندوق، درمان اعضا و خانواده. الف

تواند موافقت آند آه عضو يا   طرف قرارداد، مي آميسيون پزشكي پذير نيست، شورا براساس گزارش  آشور امكان 
شرايط مقرر اين  آه احكام و  وق در خارج از آشور تحت درمان قرار گيرد، مشروط بر اينحساب صند خانوادة وي با 

  . آشور رعايت شود نامه براي درمان در داخل و خارج آئين
هاي مقرره پرداخت خواهد آرد،  هزينه  آشور را برحسب حداقل  شده در داخل هاي درماني پذيرفته صندوق هزينه. ب

سال پرداخت  آه صندوق براي درمان عضو و خانوادة وي در طول يك اي  هاي درماني ع هزينهآه مجمو مشروط بر اين
  .تر نباشد نامه بيش مقرر براساس احكام اين آئين آند از حداآثر  مي
سر برد و در  خارج از آشور به اي آه در آن مشغول است، در مأموريت  موجب دستور آتبي مؤسسه اگر عضو به . ج
 اين ١٣هاي درماني وي را براساس احكام بند ج مادة  هزينه  به معالجة اضطراري پيدا آند، صندوق جا نياز آن
  گزارش  گرفته،  عهده اي آه آار درمان وي را به آه از مرجع پزشكي خواهدآرد، مشروط بر اين نامه پرداخت  آئين

  .معالجه ارائه آند
مگر زماني آه ثابت شود آه (  ي انجام گيرد آه با شورا قرارداد ندارد اگر درمان در بيمارستان يا نزد پزشك. ١٢مادة 

، صندوق ملزم به )طرف قرارداد صندوق مراجعه آند توانسته به بيمارستان يا پزشك  عضو يا خانوادة وي نمي
  .نخواهد بود هاي درماني  پرداخت هزينه

 
  . ١٣مادة 
پرداخت آن به موجب احكام  سال آه صندوق ملزم به   منتفع در يكهاي درماني عضو و هر حداآثر مجموع هزينه. الف

  :آيد شرح زير مي است، به نامه اين آئين
  هزار دينار، درمان در داخل آشور؛. ١ 
  .دوهزار دينار، درمان در خارج آشور. ٢ 

ماندة  ملزم است باقينيز  عضو يا منتفع . پردازد هاي درماني عضو يا منتفع را مي صندوق هشتاد درصد هزينه. ب
  .هزينة درماني را خود پرداخت آند

است عضو يا منتفع  در شرايط اضطراري يا فوري آه مراجعه به مراجع پزشكي غيرطرف قرارداد الزامي . ج
دهد تا  مي حساب را به آميسيون ارائه  و سپس صورت آند،   مي هاي درمان را به مراجع يادشده مستقيمًا پرداخت هزينه
  . آنند  وي بازپرداخت  رايج، به برحسب حداقل مبالغ ها را  تاد درصد هزينههف

  :شود نمي نامه از آن سخن به ميان آمده، شامل موارد زير  درماني آه در اين آئين. ١٤مادة 
  عينك، لنز وگوشي؛. الف
 ها ضروري است؛ آن   آه براي  ژنتيك و تجهيزات و وسايلي هاي  مصنوعي و درمان ناهنجاري اعضاي . ب
شرايطي آه مستلزم جراحي در  استثناي  گيري لثه، به و جرم) و دندان مصنوعي(درمان دندان، پل و پالك . ج

  .بيمارستان است



 ؛) پالستيك( زيبايي جراحي. د
  نازايي و جلوگيري از بارداري و مراجعاِت هنگام بارداري؛. هـ 
 است؛ ه عضويت در صندوق دچار بودهايي آه عضو يا منتفع پيش از  بيماري. و
  زايمان طبيعي؛. ز
هاي واگير،  هاي اپيدمي، بيماري بيماري لرزه، جنگ،  هاي طبيعي چون سيل، زمين هاي ناشي از فاجعه درمان آسيب. ح

 گيرد؛ عهده مي به ها را رايگان  آه وزارت بهداشت معالجة آن
  ختنه و واآسن؛. ط
 ديگرند؛ هاي  هاي هنگام آار آه تحت پوشش بيمه  و آسيبهاي ناشي از تصادفات آسيب. ي
  .سازي مواد غذايي و وسايل بدن. ك
 

براساس شروط مقرر، براي درمان  هاي بيمة درماني، و  تواند با شرآت شورا بنا به پيشنهاد آميسيون مي. ١٥مادة 
  .نمايد شان عقد قرارداد  پوشش هاي تحت اعضا و خانواده

  . ١٦مادة 
هزينة صدور آارت . آند مي سنديكا ساليانه، آارت بيمه براي عضو و هر منتفع، براساس نمونة شورا، صادر . الف

  .يك دينار است
هزينة صدور . آند المثني صادر مي   آارت بيمة  شدة متقاضي بيمه، سنديكا، براي بيمه در صورت مفقود شدن آارت . ب

  . اين آارت دو دينار است
پذير  نامه امكان اين آئين ا خانودة وي آارت بيمة درماني معتبر نداشته باشد، درمان به موجب احكام اگر عضو ي. ج

  .نيست
  :تأمين مالي صندوق . ١٧مادة 
  حق عضويت ؛. الف
 گذاري اموال صندوق؛ سود سرمايه. ب
 شود؛ مي   مبالغي آه طبق تصميمات اتخاذي شوراي سنديكا به صندوق تخصيص داده. ج
 پذيرد؛ مي ها را  ها، آه شورا طبق قانون سنديكا آن ها، هدايا و وصيت  مساعدت ها، آمك. د

  هزينة صدور آارت بيمة درماني؛. هـ 
  .آند نامه به صندوق پرداخت مي مبالغ ديگري آه عضو به موجب احكام اين آئين. و

اصول مديريت مالي و  تابع احكام و اي در سنديكا خواهد داشت، و اين حساب  صندوق، حساب ويژه. ١٨مادة 
  . حسابداري متداول در سنديكا است

آند و  ساليانة صندوق را بررسي مي هاي  هاي سنديكا گمارده شده، حساب حسابداري آه به رسيدگي حساب. ١٩مادة 
  .شود آه نتايج بررسي به گزارش ساليانه پيوست مي دهد،  عمومي ارائه مي خود را به مجمع گزارش 

بعد   مالي   بودجه به سال مازاد شود، و هرگونه  هرگونه آسري بودجة نهايي از صندوق سنديكا تأمين مي. ٢٠مادة 
  .شود منتقل مي

وي را از عضويت صندوق  تواند  مالي صندوق شده، شورا مي  اگر معلوم شود عضو يا منتفع باعث زيان . ٢١مادة 
  .گيرد پس  صندوق را باز ند مبالغ ضرر و زيان توا حداآثر تا دو سال محروم آند، و مي

 
  .شود مي  ملغي اعالم ١٩٨٣ سال ٢٧نامة بيمة درماني مطبوعاتيان شمارة  آئين. ٢٢مادة 
  .نامه را صادر خواهد آرد شورا دستورالعمل الزم براي اجراي احكام اين آئين. ٢٣مادة 

 
 ١٦/١٠/٢٠٠١  

 فيصل بن الحسين
 
 

 دفاع مهندس علي ابو الراغبوزير و وزير  نخست



 وزير و وزير مشاور در امور اقتصادي دآتر محمد حاليقه نخست نايب
 وزير و وزير آشور دآتر عوض خليفات نخست نايب

 وزير امور خارجه عبد االله الخطيب
 وزير مشاور در امور توسعة اداري دآتر محمد الذنيبات
 بد الرزاق طبيشاتوزير امور شهري و روستايي و محيط زيست دآتر ع

 دآتر طالب الرفاعي)م.. تلگر تلفن، (و وزير توآيلي پست و ارتباطات ) باستاني ـ م(وزير گردشگري و آثار 
 صالح القالب) ها ـ م رسانه(وزير اطالعات 

 وزير آار و مسكن مهندس حسني ابوغيدا
 وزير آار و وزير توآيلي امور مالي عيدالفايز

 اصف عازروزير صنايع و بازرگاني و
 وزير فرهنگ محمود الكايد الحياصات

 وزير مشاور عبدالرحيم العكور
 طوقان وزير آموزش و پروروش و وزير آموزش عالي و پژوهش علمي دآتر خالد 
 وزير مشاور در امور حقوقي و وزير توآيلي دادگستري دآتر عبد الشخانبه

 وزير توسعة اجتماعي تمام الغول
 حديدريزي جواد  وزير برنامه

 وزير آبياري دآتر حازم الناصر
 وزير انرژي و ثروت آاني مهندس محمد علي البطاينه

 وزير جوانان و ورزش مأمون محمد نور الدين
 وزير اوقاف و امور و مقدستات اسالمي دآتر احمد هليل

 وزير مشاور موسي خلف المعاني
 وزير آشاورزي دآتر محمود عايد الدويري

 الذهبيوزير حمل و نقل نادر 
 وزير بهداشت دآتر فاتح الناصر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  ژاپنقانون مطبوعات
 

 

 

 

انجمن مطبوعات 
 ژاپن

 
 

 حامد صدقي: هترجم
 

 



 

 انجمن مطبوعات ژاپن

)Nihon Shimbun Kyokai- NSK ( 
 

ارگان غيرتجاري و آامًال مستقلي است آه از سوي ) Nihon Shimbun Kyokai- NSK(انجمن مطبوعات ژاپن
 م با هدف ١٩٤٦ ژوئيه ٢٣اين انجمن در تاريخ . گردد هاي گروهي ژاپن داير و حمايت مي ندرآاران رسانها دست

دهي افكارعمومي تأسيس  ارتقاء معيارهاي اخالقي، ارائه اخبار و گزارشات مطلوب، گسترش منافع مردم و شكل
 .گرديد

 

 وجه تسميه
انجمن «، »آانون نويسندگان و ناشرين ژاپن«ي به معني در زبان انگليس» نيهون شيمبون آيوآاي«نام مستعار 

 .خوانده شده است» نگاران ژاپن انجمن روزنامه«يا » مطبوعات ژاپن
 

 عملكرد
البته در بسياري . باشد هاي شغلي و امور تكنيكي مي عمده فعاليتهاي اين انجمن شامل امور نشر، ايجاد آسب و زمينه

فكيك داراي انجمنهاي گوناگوني نيستند و در قياس با آنان وجود يك چنين تشكيالت ها به ت از آشورها، ناشرين رسانه
 .سازماندهي شده در ژاپن از يك نوع ويژگي خاصي برخوردار است

»NSK«در حقيقت از گروههاي مختلفي تشكيل يافته است آه آنها عبارتند از: 
 ــ هيئت مالي

 ــ مديران اعالنات
 ــ گردانندگان انتشارات

  گردانندگان منابع انسانيــ
، آليه »NSK«براساس نمودارهاي ساختاري. نمايند گروههاي مزبور هر يك براي سازمانهاي مطبوعاتي فعاليت مي

هاي اصلي و فرعي را توسط خودشان برگزار آرده و در چارچوب همين سازمان با ساير سازمانهاي  اعضاء، آميته
 .نمايند مطبوعاتي همكاري مي

نگاري بوده و بدين منوال آليه سازمانهاي خبري و شرآتهاي  تابع قانون آلي روزنامه» NSK«ويت درشرايط عض
بنابراين، يك شرآت مطبوعاتي قادر است به عنوان عضو . مربوط به امور سمعي و بصري جهت عضويت آزادند

ر آليه فعاليتهاي با اين روش امكان حضور اعضاي مديريت و آارآنان شرآتهاي عضو د. باشد» NSK«واحد
 .آه توسط شرآتهاي متبوعه خودشان معين گرديده، وجود دارد»NSK«گوناگون

روند ولي شرآتهاي پخش تلويزيوني نيز  گرچه شرآتهاي مطبوعاتي و سازمانهاي خبري، اآثريت اعضاء بشمار مي
 . است»NSK«اين نكته آشكارا دومين خصوصيت سازمان . توانند به اين سازمان ملحق شوند مي

درخصوص . گردد اتخاذ مي» NSK«آه تصميم مربوط به پذيرش عضويت، توسط دايره گردانندگان توضيح اين
باشد آه اقدام به چاپ و انتشار جرايد و اخبار  ها، پذيرش عضويت بطور محدود بوده و ويژه افرادي مي روزنامه

هاي تجاري و ارگانهاي مربوط به  آاران روزنامهاندر البته دست. نمايند اي مي هزار نسخه عمومي با تيراژهاي ده
 .گونه عضويت مستثني هستند احزاب سياسي از اين



هرچند بدنه توزيع در اين سازمان با حوزه جرايد متفاوت است ولي فعاليتهاي مربوط به ارائه گزارشات و اخبار با 
عمدتًا در رابطه » NSK«نده در امور پخشآن بنابراين فعاليتهاي اعضاء شرآت. عملكرد حوزه جرايد همخواني دارد
 .باشد با گزارش، خبر و ويراستاري مي

 

 NSKهاي  اساس فعاليت
 :گردد آه عبارتند از وظايف به شش محور اصلي تقسيم مي

 حفظ و ارتقاء موازين اخالقي: الف
 هماهنگي، حمايت و ترفيع منافع مشترك مردم: ب
 تحقيق: ج
 سمينار: د

 عمومي روابط: هـ 
 الملل فعاليتهاي در سطح بين: و
 

 حفظ و ارتقاء موازين اخالقي) الف
نگاري را تصويب  گانه مربوط به امور روزنامه  م حين تأسيس، قوانين هفت١٩٤٦ در سال NSKاندرآاران دست
 .اين قوانين به منزله سياست مقدماتي در امور نشر محسوب گرديد. نمودند

شت، در ژاپن، پس از جنگ جهاني دوم به استثناء دخالت مسئولين صالحيتدار با مروري بر تاريخ، بايد اذعان دا
گرايي در مطبوعات  رساني آشور، هيچگونه قانوني مبني بر ممنوعيت افتراء و مسئله انحصار مانند وزارت اطالع

 در قياس با ساير اين نكته. رساني جرايد تحميل شده بود اين مسئله بر فعاليتهاي انتشاراتي و اطالع. وجود نداشت
آشورها مانند انگلستان و سوئد نيز غيرقابل مقايسه است چرا آه در اينگونه آشورها هيچ آميسيوني تحت عنوان 

 به لحاظ حفظ و ارتقاء موازين NSKبنابراين عملكردهاي . شكايات مطبوعاتي يا سازمانهاي انحصارگرا وجود ندارد
باشد، اين امر به دنبال سيستم تطبيق و  يستم خود انحصاري در ژاپن مياي از محورهاي س اخالقي، به عنوان پاره

ها مسئوليت فعاليتهاي گزارشي و  تحت يك چنين شرايط، روزنامه. ها مقرر گرديده است رسيدگي بر انحصار روزنامه
 .خبري خودشان را بدون مداخله دول خارجي برعهده دارند

نامه موازين  نگاري، آيين يات تجاري و اجراي موازين قانون روزنامهمنظور ارائه تجرب انجمن مطبوعات ژاپن به
 :آنها عبارتند از. اخالقي را به تصويب رساند

 ) م تصويب شد١٩٥٤آه در سال (نامه فروش جرايد  آيين. ١
 ) م تصويب شد١٩٥٧آه در سال (ها در جرايد  نامه رفتاري در نحوه چاپ آگهي آيين. ٢
 ) م تصويب شد١٩٧٦آه در سال (معيارهاي چاپ آگهي . ٣
نامه خدماتي مربوط  آيد، مشروح آيين منظور جلوگيري از رقابت غيرمنصفانه در فروش، آه به نظر هميشگي مي به

 م و توسط آميته تجارت ١٩٦٤به اجراء بازرگاني منصفانه، مبتني بر قانون ضديت با انحصارگرايي در تاريخ 
نامه  منظور اجرا آيين ها بوده و به ه شامل مديران توزيع و اعضاء روزنامهاين آميت. روزنامه به تصويب رسيد

 .خدماتي، اقدام به تأسيس ادارات محلي در سراسر آشور نموده است
 

 ها بازنگري موازين اخالقي روزنامه
 دبيرخانه ها در بطن اداره عنوان بازنگري موازين اخالقي روزنامه ، بخشي تحتNSKدر نخستين مراحل بنيانگذاري 

وظايف اين آارمندان اين . ايجاد و با مساعدت آارمندان آارآزموده و مجرب در امور خبري شروع به فعاليت نمود
را بازنگري، متون آنان NSKهاي تحرير شده از سوي اعضا شرآتهاي  است آه روزانه هر يك از صفحات روزنامه

مه معيارهاي اخالقي در اعالنات جرايد مورد سنجش قرار نا نگاري تطبيق و براساس آيين را با قوانين روزنامه
اي را مغاير با شئونات اخالقي بيابند يا نشر آن مطالب را به عنوان  به دنبال آن چنانچه آگهي يا مقاله. دهند مي

مور اي در ايجاد بحران و ناهنجاريهاي اجتماعي تشخيص دهند، در نهايت مسئوليت اين امر به عهده آميته ا انگيزه



و چنانچه در اين . خواهد بود) آميته مديران نشر اعالنات(و يا آميته چاپ اعالنات ) آميته مديران ويراستار(نشر 
اي آه آگهي يا مقاله مربوطه را منتشر   خطاب به روزنامهNSK. ها نياز پيدا شود زمينه به قضاوت يكي از آميته

اعتنا به اخطاريه از سوي روزنامه مزبور، نهايت امر مطابق و در صورت عدم . نمايد اي صادر مي آرده اخطاريه
آه پيش از اين چنين موردي وجود  توضيح اين. گردد تصميم هيئت مديران، حق عضويت آن روزنامه معلق يا باطل مي

 .داشته است
 

 هماهنگي، حمايت و ترفيع منافع مشترك مردم. ب
در . نافع مشترك مردم توسط شرآتهاي مطبوعاتي امري ضروري استها، غالبًا حمايت از م در مقايسه با ساير رسانه

اي را به  به عنوان سازمان مشترك المنافع شرآتهاي مطبوعاتي از سازمانهاي مطبوعاتي نمايندهNSKاين رابطه، 
بوعات ها قرار گرفته و به لحاظ پيشبرد منافع صنعت مط اين نماينده در جريان فعاليتهاي روزنامه. پذيرد عضويت مي

هاي تكنيكي آن مساعدت الزم را به عمل  نگاري و جنبه ها، عمل روزنامه داخلي، همچنين در زمينه نشر روزنامه
عمل ميانجيگري بين NSKنگاران مغايرتي ايجاد شود،  از سوي ديگر زماني آه در امور منافع روزنامه. آورد مي

 .گرفتنگاران را به عهده خواهد  شرآتهاي مطبوعاتي و روزنامه
 

 مبارزه عليه اقدامات محدودآننده آزادي مطبوعات
NSKتحميل ماليات و به : ها و مبارزه عليه يكسري اقدامات از قبيل  در مورد محدود نگاه داشتن آزادي روزنامه

 .باشد طور دائمي گوش به زنگ مي اجرا گذاشتن قانون مطبوعات بسيار هوشمندانه عمل آرده و به
ه دولت قصد اجرا قوانين جديدي را در نظر داشته، يا بخواهد مالياتهاي جديدي را اعمال نمايد يا طور مثال چنانچ به

سازد،  هاي گروهي زيان وارد مي موارد ديگر آه منجر به عدم آزادي مطبوعات شده و از جهات ديگر به منافع رسانه
نمايد و طبق دستورالعمل مربوط به  ميها را طلب   با آن مقابله آرده و حمايت وسيع رسانهNSKدر اين صورت 

 .مبارزه عليه الغاي يك چنين حرآتها از سوي دولت مخالفت خود را اعالم خواهد داشت
 

 فعاليتهاي آميسيونها و ديگر اعضا متخصص
 :آنند آه مهمترين آنها عبارتند از طور ثابت فعاليت مي  آميسيون به١١ تعداد NSKدر ميان اعضا متخصص 

  امور نشرــ آميسيون
 ــ آميسيون امور توزيع
 ــ آميسيون منابع انساني
 ــ آميسيون تكنولوژي
 الملل ــ آميسيون اموربين

 ها ــ آميسيون گسترش رسانه
 ها ــ آميسيون تقويت و ارتقاء سطح روزنامه

مور  نفر از افراد متخصص در ا١٥ گروه مطالعه و بررسي به همراهي ١٠ آميسيون فرعي شامل ١٣از طرفي 
 .اجرايي مشغول به فعاليت هستند
زمان سياستهاي اصلي امور  منظور سنجش هم نظر هيئت مديران وجود دارد آه به عالوه بر آن آميسيوني ويژه تحت

 .آنند گيري مي چاپ تصميم
ر حلها و تاآتيكهاي مربوطه را بكا وتحليل نموده، راه هاي گوناگون را تجزيه اعضاء متخصص، مشكالت در زمينه

مذاآره پيرامون افزايش شمار خبرنگاران ژاپني در برخي : طور مثال برخي از وظايف آنها عبارتست از به. بندند مي
گونه سمتها در ميان شرآتهاي مطبوعاتي  هاي مربوطه و مباشرت در تخصيص اين آشورها با در نظر گرفتن سهميه

پوشش قراردادن وقايع خبري و  منظور تحت توسط جرايد بهخطر اعزام هواپيما  اي ژاپني، تأمين عمليات بي و رسانه
ها  ها با مالحظه بر امور ارتباطات و سياست پخش روزنامه نيز تصميم مبني بر اجراي مراحل مشترك توسط روزنامه

گونه مسائل و نيز موارد ديگر، آليه آميسيونهاي اصلي و فرعي،  براي بحث و مناظره پيرامون اين. باشد مي



اين جلسات شامل . نمايد  جلسه برگزار مي١٠٠٠ي متخصص مطبوعاتي و آميسيونهاي ويژه ساالنه قريب به نيروها
 نفر از اعضاء در اين گردهمايي شرآت ٢٠٠٠٠باشد آه ساليانه تعداد  مديران نيز مي گردهمايي ماهيانه هيئت

 .نمايند مي
 

 تحقيق. ج
NSKدهد، آنها شامل آمار وضعيت آار آارمندان بخشهاي توزيع،  مي مورد تحقيق انجام ٢٤طور تقريبي   ساالنه به

ها در  هاي منتشره، ميزان تقاضا و اعتبار، درصد اطمينان و موفقيت روزنامه امكانات توليد روزنامه، توزيع روزنامه
 .باشد پوشش قراردادن اخبار مي امر تحت

عات داخلي و خارجي به رشته تحرير درخواهد منظور استفاده در صنعت مطبو  بهNSKدر نهايت نتيجه تحقيقات 
 .آمد
 

 سمينار. د
NSK ٣٥٠٠نمايد آه در اين سمينارها بيش از  المللي برگزار مي  مورد سمينار داخلي و بين٢٠ هر ساله بيش از 

 ها، امكانات توليد انتشار روزنامه و آگهي: محورهاي اصلي سمينارها عبارتند از. آنند نفر از اعضاء شرآت مي
روزنامه، حسابداري و تكنولوژي آه هر يك ويژه افرادي طراحي شده آه در بخشهاي گوناگون به امر خريد و فروش 

 .پردازند جرايد مي
 

 عمومي روابط. هـ 
مسئولين . نگاران مايل نيستند مردم در رابطه با آنها و نحوه آارشان شناخت پيدا آنند شود روزنامه اغلب گفته مي
 نابودي انبوه  آنندگان ژاپن، مسئوليت سازمان مصرف: بطور مثال. آارهاي انجام نشده نيز هستندجرايد متهم به 

بدون آگاهي از اين موضوع آه ميزان . آند درختان اين آشور را متوجه مطبوعات دانسته و به ايشان انتقاد مي
 . شود ها از طريق بازيافت آاغذهاي باطله تأمين مي درصد از روزنامه٨٠
ها و صنعت آن را به اطالع مردم برساند و ضمن   از طرق مختلف آوشيد تا حقايق پيرامون روزنامهNSKبراين، بنا

 آميسيوني را جهت تقويت سطح جرايد در سال NSKبه همين منظور . همدردي با ايشان در صدد تفهيم مسائل برآمد
 م تأسيس ١٩٩٦در ماه اآتبر " Pressnet"ناماي خود را با   رايانهWebsiteهمين سازمان .  م ايجاد نمود١٩٩٤
 .باشد ها در انظار عمومي مردم مي هدف از اين امر ارائه خدمات تصويري روزنامه. آرد
 

 هفته مطبوعات
نگاران هفته مطبوعات در  منظور ارتقا آگاهي مردم نسبت به آزادي مطبوعات و مسئوليتهاي مطبوعاتي روزنامه به

بر همين اساس ساالنه طي همين ماه به جهت اعتالي حس مسئوليت مردم در . اري شد م نامگذ١٩٤٨ماه اآتبر 
نگار از آليه  در اين رابطه صدها نفر از اعضاء روزنامه. گردد  مطبوعات برگزار مي عرصه صنعت مطبوعاتي، هفته

وگو  ي بحث و گفتمناطق ژاپن گردهم آمده و با حضور در اين سازمان پيرامون نشر مطبوعات و مشكالت مديريت
 .نمايند مي

NSKنگاران و خبرنگاران عضو جوايزي در نظر گرفته و اين جوايز ويژه آن دسته از افرادي   براي روزنامه
باشد آه ساالنه در امور خبر، نشر، چاپ و تكنولوژي ارتباطات، مديريت و مسائل اجتماعي و فرهنگي ملت  مي

 .وجود آورده است تحوالتي به
نگاران در پيشبرد فعاليتهاي صنعت مطبوعات و آًال ايجاد  منظور تشويق و ترغيب روزنامه گونه جوايز به تقديم اين

 .انگيزه جهت توسعه تجاري مطبوعات است
 

 فعاليتهاي مربوط به امور چاپ



آنها شامل اخبار و گزارشات پيرامون توسعه .  انتشار مطالب تحقيقي و آموزشي استNSKاز عمده فعاليتهاي 
NSKاسامي نشريات منتشره از سوي. نگاري است و صنعت روزنامهNSKباشد قرار ذيل مي  به. 

 )Shimbun Kyokai-Ho(ــ روزنامه هفتگي شيمبون آيوآاي ـ هو 
 .ها اختصاص دارد اين ماهنامه در اصل به مشكالت سرمقاله) Shimbun Kenkyu(ــ ماهنامه شيمبون آن آيو 
 .اين فصلنامه مختص مشكالت اداري و مديريتي جرايد است) Shimbun Keiei(ــ فصلنامه شيمبون آي ئي 

 .ويژه تكنولوژي توليد روزنامه است) Shimbun Gijutsu(ــ فصلنامه شيمبون گي جوتسو 
 .باشد آه پيرامون اعالنات روزنامه مي) Shimbun KoKoKu-Ho(ــ ماهنامه خبري شيمبون آوآوآوـ هو 

 .شود آتاب سال روزنامه آه هرساله چاپ مي) Shimbun Nenkan(انــ آتاب سال شيمبون ننك
 

 : عبارتند ازNSKانتشارات انگليسي زبان 
 م تاآنون به چاپ رسيده و هدف از انتشار آن ١٩٧٨ـ اين فصلنامه در خالل مدت )بولتن خبري (NSKــ فصلنامه 

 .ارائه اخبار مربوط به توسعه مطبوعات ژاپني و مطبوعات خارجي است
 .نمايد  هرساله اقدام به چاپ آتب تخصصي پيرامون جرايد ميNSKعالوه بر نشريات ادواري قيد شده، 

 

 المللي فعاليت در سطح بين. و
NSKهاي  نگاران دنيا، تعويض برنامه  به منظور گسترش فعاليتهاي خود و تبادل افكار و تجربيات در ميان روزنامه

هاي ويژه مخبرين خارجي، انتشار جزوات و  ا، همچنين آموزش برنامهنگاران ژاپن و ساير آشوره روزنامه
هاي به زبان خارجي حاوي معرفي موقعيت مطبوعات ژاپن و موارد ديگري مانند برگزاري آنفرانسهاي  آتابچه
 .نمايد هاي پذيرش عضويت مي المللي، سمينارها و برنامه بين

زمان با چاپ اطالعات پيرامون مطبوعات ژاپن   م يعني هم١٩٥٤ل سازمان مزبور يك چنين فعاليتها را از اوايل سا
الملل   م نخستين آنفرانس ناشرين آسيايي را با همكاري مؤسسه مطبوعات بين١٩٥٦از طرفي در سال . آغاز نمود

)IPI ( برگزار آرد. 
نام  مجموعه خود بهالذآر بخشي را در  منظور اجراي پروژه مطروحه فوق  بهNSK م ١٩٥٦عالوه بر آن، در سال 

از % ٥الملل افزايش يافت و پيوسته به ميزان  پس از مدتي، فعاليتهاي بخش امور بين. الملل بنيان نهاد امور بين
 . را به خود اختصاص دادNSKبودجه ساالنه 

ي  جهان و مجمعIPIآنها شامل مجلس عمومي . المللي فراواني برگزار نموده است  آنفرانسهاي بينNSKتاآنون 
المللي ناشرين  اتحاديه بين(FIEJعنوان  آه تحت) WAN(هاي جهان  نگاران وابسته به انجمن روزنامه روزنامه
اجراي آنفرانس دائمي و دوجانبه ناشرين بومي به همراه ناشرين جمهوري آره نيز از . شناخته شده است) جرايد

 .باشد  ميNSKديگر اقدامات 
نگاران آشورهاي آمريكا، چين، روسيه  ي تبادل ناشرين را با انجمن روزنامهها  يكسري برنامهNSKعالوه بر آن 

هاي آموزشي ويژه ناشرين آشورهاي آسيايي و اروپايي را به  سابق و ديگر آشورها برعهده گرفت و ساالنه برنامه
 .گذارد مورد اجرا مي

و PFA م عضو ١٩٦٨از طرفي در سال . گردد  م برمي١٩٥٢به سال WAN در NSKتاريخ عضويت 
IPTC)بسياري از شرآتهاي اجرايي عضو . گرديد) المللي مطبوعات شوراي ارتباطات بينNSK در خالل تأسيس 

خدمت IPIهاي عضو  به عنوان دبيرخانه آميته ملي ويژه ژاپنيNSKاند و   بودهIPI م از اعضاء ١٩٥١آن در سال 
 .نمايد مي

NSKم تاآنون نمايندگان ١٩٧٣تبادل توزيع مطبوعات در خارج، از سال المللي و   به لحاظ توسعه فعاليتهاي بين 
 .هميشگي خود را در اروپا و امريكاي شمالي به خدمت گمارده است

 

  و امور ماليNSKمحل استقرار 
اين ساختمان در سال .  در طبقات هفتم و هشتم ساختمان مرآزي مطبوعات ژاپن مستقر استNSKمحل دبيرخانه 



 شروع NSKاز آنجايي آه آلوپ مطبوعات ملي با همكاري .  بنيان نهاده شده استNSKجه و طرح  م با بود١٩٧٦
از طرفي مرآز مطبوعات خارجي ژاپن در . به فعاليت نموده لذا همين آلوپ در طبقه نهم اين ساختمان مستقر است

 .ر در ژاپن تشكيل گرديده استمنظور مساعدت ناشرين جرايد در امور تهيه اخبا اين مرآز به. باشد طبقه ششم مي
باشد آه تصميمات پيرامون آن از سوي   ، تعيين بودجه و اظهاريه مالي ميNSKدو عامل مهم در سياستهاي مالي 

 .پذيرد هيچگونه مالقاتي تحقق نمي≥البته هرساله در ماه اوت . گردد مديره و طي مالقاتهاي ماهانه اتخاذ مي هيئت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 قانون بیشه
 قانون توزیع نشریات فرانسه

 
 
 
 

 مريم موسوي: ترجمة
 

 



 

 

 

 

 

  قانون بيشه
 قانون توزيع نشريات فرانسه

 

 

 

 

  ١٩٤٧ آوريل ٢ مورخ ٤٧-٥٨٥قانون شماره 
 آوريل ٣روزنامه رسمي مورخ (نامه مربوط به سازمانها و مؤسسات توزيع مطبوعات و نشريات ادواري  آيين

 ژانويه ٦، روزنامه رسمي مورخ ١٩٥٨ دسامبر ٢٤ و ١٩٤٧ مه ٢٣ها، روزنامه رسمي مورخ   و اصالحيه١٩٤٧
١٩٦٧( 

آيد،  به پيشنهاد مجلس ملي و هيأت دولت جمهوري و تصويب مجلس ملي و تأييد رسمي قانون آه متن آن در زير مي
 جمهوري؛ از سوي رئيس

 
 ١ماده 

 .توزيع مطبوعات چاپي آزاد است
عاتي آزادند انتشارات خود را اعم از روزنامه يا نشريه ادواري به طريقي آه خود مقتضي همة مؤسسات مطبو

 .دانند، پخش آنند مي
 

 ٢ماده 
وسيله شرآتهاي تعاوني توزيع مطبوعات مشمول اين  جا به توزيع چندين روزنامه و نشريه ادواري به صورت يك

 .پذير است قانون امكان
 .آين از شمول اين ماده قانوني معاف استهاي ويژه مشتر اما توزيع نسخه

 



 فصل اول
 مقررات مربوط به شرآتهاي تعاوني توزيع مطبوعات

 
 ٣ماده 

آند، مشمول فصل سوم قانون  ادارة شرآتهاي تعاوني توزيع مطبوعات، جز در مواردي آه اين قانون مشخص مي
 .شود  مي١٨٦٧ ژوييه ٢٤مورخ 

 
 ٤ماده 

اي آه  ها و نشريات ادواري بندي و پخش روزنامه  مطبوعات تنها به عمليات بستهوظيفه شرآتهاي تعاوني توزيع
با اينحال، اين محدوديت مانع از انجام عمليات بازرگاني در به . شود آنند، محدود مي شرآاء شرآت تعاوني منتشر مي

 اجراي برخي از عمليات چنانچه شرآتهاي تعاوني بخواهند. آارگيري ابزار مادي در جهت انجام اين وظيفه نيست
خود را به مؤسسات بازرگاني بسپارند، بايستي خود حداآثر مشارآت را در مديريت اين مؤسسات به عهده گيرند تا 

 .طرفانه اداره شده و نظارت بر امورمالي آنها تضمين شود اين مؤسسات به صورت بي
 

 ٥ماده 
اشخاص حقيقي يا حقوقي مالك روزنامه يا نشريه ادواري تواند از طرف  سرمايه اجتماعي هر شرآت تعاوني فقط مي

 .با شرآت منعقد آنند) بندي و پخش يا بسته(شوند يك قرارداد حمل  تأمين شود آه متعهد مي
 فرانك ٠٠٠/٥٠٠ تا ٠٠٠/٥٠هرگونه تخطي از اين ماده مجازاتي از شش ماه تا دو سال زندان و جريمه نقدي از 

بدون در نظر گرفتن احتمال . يا تنها يكي از اين دو مجازات را در بردارد) ورو ي٥٠٨/٧٦٢٢٧ تا ٤٥١/٦٢٢/٧(
 .عمومي صادر شود انحالل شرآت آه ممكن است از سوي وزارت امور

 
 ٦ماده 

 ١٢هاي مذآور در ماده  مطابق با تعرفه) بندي و پخش يا بسته(هر روزنامه يا نشريه ادواري آه بخواهد قرارداد حمل 
 .ا شرآت تعاوني منعقد آند، بايد به عضويت شرآت تعاوني پذيرفته شوداين قانون ب

 قانون مدني يا مشمول ٢٨٨ تا ٢٨٣حال اگر اين روزنامه يا نشريه ادواري مشمول يكي از مجازاتهاي مواد  با اين
 شده به  اصالح١٩٤٩ ژوييه ١٦ قانون مورخ ١٤ ماده ٤ و ٢،٣هاي  بيني شده در تبصره يكي از محروميتهاي پيش

 در مورد انتشارات براي مخاطب نوجوان و جوان شود، از ١٩٥٨ دسامبر ٢٢ مورخ ٥٨-١٢٩٨وسيله حكم شماره 
 تا ٥٠٠در صورت تخطي . تواند در هيچ شرآت تعاوني ديگري عضويت يابد شرآت تعاوني اخراج و ديگر هرگز نمي

 .شود جريمه مي)  يورو٩٨٠/٣٠٤٨ تا ٢٢٢/٧٦( فرانك ٠٠٠/٢٠
وزير نيز آن را در . رساند رساني مي مين دليل دادسرا مجازات مصرح در تبصره مذآور را به اطالع وزير اطالعبه ه

 .دهد  قانون حاضر قرار مي٤اختيار تمامي شرآتهاي تعاوني و مؤسسات بازرگاني توزيع مطبوعات مشمول ماده 
رغم   منع شده باشد، هر فروشنده يا خاطي، عليچنانچه روزنامه يا نشريه ادواري تنها از فروش به افراد نابالغ

 .شود شرايط قيد شده در قراردادش با شرآت تعاوني، از فروش اين نشريه منع مي
 

 ٧ماده 
دولت اختيار دارد در مدت يك ماه پس از تاريخ تصويب قانون حاضر آه اعضاء هيأت دولت به اتفاق آراء آن را 

 قانون حاضر تشكيل شده ٥ تا به همه شرآتهاي تعاوني مطبوعات آه مطابق ماده اند به بانكها ابالغ آند تصويب آرده
 ميليون ٢٠٠دهند در محدودة رقم آل  بانكها با حفظ حق آنترل به اين شرآتها اجازه مي. باشند اعتبار بانكي اعطا آنند

شند و از خدمات بانكي  درصد مبلغ فوق گشايش اعتبارات داشته با٥٠و حداآثر )  ميليون يورو٤٨٩/٣٠(فرانك 
 .استفاده آنند



 به مجلس ارائه ١٩٤٧ آوريل ٣٠تواند از اختيارات فوق استفاده آند در  گزارش شرايطي آه طي آن دولت مي
 .شود مي
 

 ٨ماده 
 شامل شرآتهاي تعاوني ١٩٤٣ مارس ٢ اصالح شده توسط قانون مورخ ١٨٦٧ ژوييه ٢٤ قانون مورخ ٤٩ماده 

 .ودش توزيع مطبوعات نمي
 

  ٩ماده 
نظر از ساختارشان، بايد حداقل  شرآتهاي تعاوني توزيع مطبوعات مشمول پخش روزنامه و نشريات ادواري، صرف

 .سه عضو داشته باشند
 

 ١٠ماده 
نحوة ادارة چگونگي مصرف اموال شرآتهاي تعاوني توزيع مطبوعات با مجمع عمومي است آه تمامي شرآاء حق 

 .صرفنظر از تعداد سهام، هر يك از شرآاء تنها يك رأي در مجمع عمومي دارد.  باشنددارند در آن عضويت داشته
 

 ١١ماده 
مدير يك شرآت تعاوني توزيع مطبوعات بايد داراي مليت فرانسوي، بالغ، ساآن و مقيم فرانسه و برخوردار از آلية 

 .اختيارات و حقوق مدني باشد
تواند در عين حال مدير روزنامه يا نشريه ادواري،   آشوري، نميمدير يك شرآت تعاوني توزيع مطبوعات در سطح

خبرگزاري يا آژانس خبري يا گزارش تصويري يا مؤسسه تبليغاتي يا هر مؤسسه بازرگاني، صنعتي يا آشاورزي 
 .آند باشد آه بخش عمده درآمد او را تأمين مي

 
 ١٢ماده 

ها شامل آلية مؤسسات مطبوعات  اين تعرفه. گيرد  صورت ميعمومي هاي توزيع مطبوعات با تأييد مجمع تعيين تعرفه
 .شود طرف قرارداد با شرآت تعاوني مي

 
 ١٣ماده 

گذاري مجدد شرآت تعاوني توزيع مطبوعات مصرف نشود، به تناسب  مازاد درآمد خالص آه در عمليات سرمايه
درصد سود تقسيم شده به ٢٥ل برابر شود، سهمي حداق سرمايه و خدمات هر يك از شرآاء، مابين آنان تقسيم مي

 .گيرد مجموع آارآنان مؤسسه تعلق مي
 

 ١٤ماده 
. حسابداري شرآت تعاوني توزيع مطبوعات بايد مطابق اصول حسابرسي منطبق با قوانين عمومي اداري، اداره شود

 .بيالن شرآت تعاوني بايد طبق اين اصول تهيه شود
 

 ١٥ماده 
طبوعات بايد همه ساله حداقل شش ماه پس از عمليات حسابرسي موارد زير را منتشر آلية شرآتهاي تعاوني توزيع م

 :آنند
 آخرين بيالن تأييد شرآت. ١
ها و آمكهاي دريافتي به هر شكل مانند هدايا، مبالغ واريز شده به حساب جاري، مساعده روي  مبالغ يارانه. ٢

تجاوز آند با ذآر نام، شغل و محل سكونت )  يورو٤٥١/٧٦٢٢( فرانك ٠٠٠/٥٠سفارشها، در صورتي آه رقم آن از 



 فرانك ٠٠٠/٥٠٠ تا ٠٠٠/٥٠ سال حبس و پرداخت جريمه نقدي از ٢ ماه تا ٦آنندگان به  تخطي. اهداآننده
 .شوند يا يكي از دو مجازات فوق محكوم مي)  يورو٥٠٨/٧٦٢٢٤ تا ٤٥١/٧٦٢٢(

 
 ١٦ماده 

 قبل از سوي دبيرخانه دائمي شوراي عالي تعاونيهاي توزيع مطبوعات حسابداري و آنترل اسناد مالي موضوع ماده
 .شود اند، انجام مي آه براساس قانون حاضر تأسيس شده

رساني و شوراي عالي تعاونيهاي  نتيجه اين حسابرسيها به دادسراي مربوط اداره اسناد دپارتمان وزارت اطالع
 .شود توزيع مطبوعات گزارش مي

توانند از قضات ديوان محاسبات بخواهند به حسابهاي شرآتهاي   و دارايي، به نوبه خود، ميرساني وزراي اطالع
 .تعاوني توزيع مطبوعات رسيدگي آنند

 

 شوراي عالي تعاونيهاي توزيع مطبوعات : ٢فصل 
 ١٧ماده 

آتهاي تعاوني وظيفه شوراي عالي تعاونيهاي توزيع مطبوعات هماهنگ آردن آاربرد وسايل نقليه مورد استفاده شر
هاي دور و فراهم آردن امكان اجراي قانون حاضر و نظارت بر امور مالي و حسابداري اين شرآت از  براي فاصله

 .طريق دبيرخانه دائمي شورا است
 

 ١٨ماده 
 .شود شوراي عالي توزيع مطبوعات از افراد زير تشكيل مي

 ــ يك نماينده وزير دارايي
 هــ يك نماينده وزير امورخارج
 ــ يك نماينده وزير اقتصاد ملي

 ــ يك نماينده وزير راه و ترابري
 ــ يك نماينده وزير پست، تلگراف و تلفن

 رساني ــ يك نماينده وزير اطالع
اي مطبوعات يا در  ــ سه نماينده شرآتهاي تعاوني توزيع مطبوعات به انتخاب معتبرترين سازمانهاي حرفه

 .مومي شرآتهاي تعاوني توزيع مطبوعاتع غيراينصورت، به انتخاب مجمع
 اي مطبوعاتي ــ ُنه نماينده مشهورترين و معتبرترين مؤسسات حرفه

ترين مؤسسات اين حرفه يا درغيراين  آنندگان عمده مطبوعات و نشريات ادواري به انتخاب عمده ــ دو نماينده پخش
 آنندگان مطبوعات عمومي توزيع صورت، به انتخاب مجمع

 اينده مؤسسات بازرگاني شريك در توزيع مطبوعاتــ يك نم
 ها ترين و معتبرترين اتحاديه ــ سه نماينده از پرسنل شاغل در شرآتهاي توزيع مطبوعات به انتخاب عمده

 آهن فرانسه يا نماينده او ــ رئيس شرآت ملي راه
 ــ رئيس شرآت هواپيمايي ارفرانس
 اي  جادهونقل اي حمل ــ رئيس معتبرترين شرآت حرفه

تواند بار  او مي. شود رئيس شوراي عالي توزيع مطبوعات از سوي اعضاء شورا و براي مدت يك سال انتخاب مي
 .آند او اعضاء دبيرخانه دائمي را انتخاب مي. ديگر به اين سمت انتخاب شود

 . حاضر استهاي شوراي عالي و دبيرخانه دائمي به عهده شرآتهاي تعاوني مطبوعات مشمول قانون هزينه
 



 

 فصل سوم
 تكليف اموال مؤسسه توزيع هاشت

 ١٩ماده 
اي نگهداري و ساماندهي  بيني شده در اين قانون، داراييهاي مصادره تا تشكيل سازمان شرآتهاي تعاوني پيش

الضمان در  رساني و وزير پست و تلگراف و تلفن، داراييهاي مصادر شده را در قبال وجه وزير اطالع. شوند مي
تيار شرآتهاي توزيع مطبوعات فرانسوي يا هر شرآت ديگري آه به صورت موقت اين وظيفه را به عهده داشته اخ

شود با آليه نشريات  اين نقل و انتقال تابع شرايط و ضوابطي است آه طبق آن ذينفع متعهد مي. دهند باشد، قرار مي
هاي تجاري و فني در  تنها جنبه. يكسان برخورد آندطور  بدون تبعيض و بدون در نظر گرفتن ديدگاه سياسي آنها به

 .تعيين قيمت توزيع مطبوعات دخيل خواهند بود
 

 ٢٠ماده 
 .آند گيري مي اند، تصميم قانوني ديگر در آينده، دربارة داراييهاي مؤسسات توزيعي آه در حال حاضر مصادره شده

 
 ٢١ماده 

آند آه از ميان نمايندگان   تعاوني يك آميسر انتخاب ميشوراي عالي توزيع مطبوعات براي هر يك از شرآتهاي
 .شوند آشوري برگزيده مي

تواند، پس از رأي شوراي عالي، با هر گونه تصميم آه به شكل تعاوني شرآت لطمه زده يا باعث برهم  اين آميسر مي
 .خوردن موازنه مالي آن شود، مخالفت آند

 آه شرآتهاي تعاوني توزيع مطبوعات در آنها سهامدار ٤ضوع ماده تواند بر مؤسسات بازرگاني مو او همچنين مي
 .عمده هستند، آنترل داشته باشد

تواند با تصميم اين مؤسسات بازرگاني آه امكان دارد نهايتًا به شكل تعاوني شرآت لطمه زده يا باعث برهم  او مي
تنها به حوزه توزيع مطبوعات منحصر اين آنترل .  شود مخالفت آند٢زدن موازنه مالي شرآتهاي موضوع ماده 

 .شود مي
 .قانون حاضر به عنوان قانون حكومتي قابل اجراست

 

 
 ١٩٤٧ آوريل ٢پاريس به تاريخ 

 رئيس جمهوري فرانسه
 ونسان اوري يول
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 قنگاران آردستان ـ عرا قانون سنديكاي روزنامه
 

  ميالدي و اصالحات آن١٩٩٨ در ٤قانون شماره 
 شوراي ملي آردستان

 ١١: شماره تصميمات
 ٢٢/٤/١٩٩٨: تاريخ تصميمات

 تصميم
 داده شده و بر طبق آنچه توسط ١٠از ماده دوم قانون شماره ) ٣(بر طبق اختياراتي آه براي ما در پاراگراف شماره 
 است، ما تصميم گرفتيم آه قانون زير در نشستي آه در شوراي ملي آردستان ـ عراق به تصويب رسيده

 . برگزار شد، تصويب شود٢٠/٤/١٩٩٨
 

  ميالدي١٩٩٨در سال ) ٤(قانون شماره 
 نگاران آردستان ـ عراق قانون سنديكاي روزنامه

 فصل نخست
 بنيان و اهداف

 
 مادة اول
 تعاريف

 :دعبارات زير به معاني زير در راستاي اين قانون اشاره دارن
 نگاران آردستان ـ عراق سنديكاي روزنامه: الف ـ اتحاديه
 شوراي خبرنگاران آردستان ـ عراق: ب ـ شورا

 نگاران آردستان ـ عراق مسئول روزنامه: ـ مسئول يا مدير ج
 .هر عضو اتحاديه آه با اتحاديه مرتبط است بايد به تعهداتش پايبند باشد: نگار د ـ روزنامه
شود بايد رسمًا از سوي دولت  سخة چاپي آه بدون وقفه يا با وقفه در منطقه آردستان منتشر ميهر ن: هـ ـ روزنامه

 .آردستان عراق مجوز داشته باشد
 .نگار و همه اطالعات مرتبط با حرفة آنها را ثبت آند بايد نام روزنامه» فهرست از پيش تعيين شده«: الف ـ فهرست

 
 ماده دوم

شود و در  نگاران آردستان ناميده مي  بر طبق اين قانون تأسيس شود، سنديكاي روزنامهنگاران آه سنديكاي روزنامه
 .اند بسياري از شعبات آن در مرآز استان در آانتون فعال شده. اربيل، پايتخت آانتون مستقر خواهد بود

 
 ماده سوم

 .منافع اتحاديه ماهيت غيرمادي دارد



 
 ماده چهارم
 :داف زير استيابي به اه  دستهدف اتحاديه

نگاران، و تضمين مراقبت ضروري از آنان جهت انجام  احترام به آزادي مطبوعات و بيان، دفاع از حقوق روزنامه. ١
 .شان وظايف

 .نگاران را در راستاي دسترسي به اخبار و اطالعات تسهيل بخشد اتحاديه بايد وظايف روزنامه. ٢
 .المللي بشناساند و با آنان در تماس باشد يناي و ب هاي منطقه اتحاديه را به اتحاديه. ٣
 .هاي موجود آماده و روزآمد آند نگاران را از طريق همه شيوه روزنامه. ٤
 .نگاران در موارد الزم حمايت آند از روزنامه. ٥
 .گزينند، توجه آند به رژيم فدرال يا آنچه مردم آردستان برمي. ٦
 .بشر دفاع آند حقوقاز دموآراسي، آزاديهاي اساسي، صلح و . ٧
از مبارزة مردم آردستان در راستاي دستيابي به حقوق مردم حمايت آند و صلح و عطوفت را در جامعه تبليغ . ٨

 .نموده و اخوت مذهبي و ملي را در آردستان عراق تقويت آند
 .از مفهوم ساخت دولت نهادي و مراجع مجزا حمايت آند. ٩
 .ع آنداز قانون و دادگاه مستقل دفا. ١٠
 .از فرهنگ ملي محافظت و زمينة توسعه آن را فراهم آورد. ١١
 

 فصل دوم
 گيري و عضويت شكل

 ماده پنجم
نگار فعال در يك مرآز تخصصي   روزنامه١٥گيرد آه اعضاي آن نبايد آمتر از  اتحاديه بر طبق اين خواسته شكل مي

 .باشد
 

 ماده ششم
 .بندي آنيم ست عمومي به سه دسته طبقهتوانيم اعضاي سنديكا را بر طبق فهر ما مي

 
 نگار پايگاني روزنامه: اول

آنها پس از دو سال فعاليت از . آنند افرادي هستند آه از مطبوعات با سه مسير آن به عنوان حرفه اصلي استفاده مي
 فعاليت ثبت آل درج شد، به[ دفتر]آه نامش در  او پس از آن. گيرد نگار مي سوي مرجع ذيربط لقب روزنامه

دورة . شود و دورة آموزشي به پيشينة او افزوده خواهد شد نگار اعطا مي بنابراين، به او امتياز روزنامه. پردازد مي
 .باشد آموزشي براي افرادي آه داراي ليسانس يا مدرك معادل در زمينه مطبوعات و رسانه هستند يك سال مي

 
 نگار فعال روزنامه: دوم

دهد و  آند و آن را حرفة اصلي خود قرار مي اي فعاالنه در سه آانال مطبوعات فعاليت مي وهاو فردي است آه به شي
 .الذآر تجربه دارد در دورة فوق

 
 نگار مشارآتي روزنامه: سوم

نگار باشد به اين حرفه مشغول است و بايد از طريق قراردادهاي  آه واقعًا روزنامه او فردي است آه بدون آن
سال فعاليت مستمر نام خود را در فهرست  او حق دارد آه پس از حداقل پنج.  مرجع ذيربط باشدضروري مورد تأييد

 .خبرنگاران فعال مطبوعاتي قرار داده و حرفه مطبوعاتي را شغل اصلي خود قرار دهد



 
 ماده هفتم

 :شود هاي زير تشكيل مي اتحاديه از اعضا و بخش
 هيأت رئيسه. ١
 رئيس. ٢
 آميته انضباطي. ٣
 آميته نظارتي. ٤
 شعبات اتحاديه. ٥
 

 ماده هشتم
 :باشد شرايط پيوستن به اتحاديه به شرح زير مي

 ساآن منطقة آردستان ـ عراق باشد. ١
 سال به باال باشد بيست. ٢
 به جرم و تخلفي متهم نباشد. ٣
 اش باشد دار و عالقمند به حرفه صالحيت. ٤
 

 ماده نهم
 :جام خواهد گرفتپذيرش در سنديكا به ترتيب زير ان

. نگار فعال او را معرفي آنند يا شورا ارائه دهد و دوروزنامه» هيأت از پيش تعيين شده«درخواستنامه را به . ١
 .گيري آند  روز پس از آن درخواستنامه، تصميم٣٠بايد ظرف » هيأت از پيش تعيين شده«

تمام شده باشد آه در ) ١(آر شده در پاراگراف آه دورة ذ تصميم مربوط به درخواستنامه نهايي نخواهد شد مگر آن
 .آن صورت آن درخواستنامه بالفاصله مورد پذيرش قرار خواهد گرفت

 روز ١٥شاآي حق دارد آه ظرف . اگر با درخواستنامه مخالفت شود، مرجع ذيربط بايد علل مخالفت را اعالم آند. ٢
آردستان شكايت آند و پس از آن دوره است آه آن تصميم پس از آسب آگاهي درباره آن تصميم، به دادگاه تميز در 

 .نهايي خواهد شد
 

 فصل سوم
  ماده دهم

 هيأت رئيسه
شود آه عضو هستند و به  تري در سنديكاست آه شامل همه خبرنگاران فعالي مي هيأت رئيسه مرجع بلندپايه. ١

 .شان، بر طبق قانون، پايبند هستند تعهدات
آند تا  اي را برگزار مي يا شورا جلسه» هيأت از پيش تعيين شده« يك بار با دعوت از هيأت رئيسه هر دو سال. ٢

 .شوراي اتحاديه را انتخاب آند
انتخابات به همان روز در هفته بعدي موآول خواهد شد و . هاي نظارتي و انضباطي خواهد بود دو آميته شامل آميته

 .ت اعضا صورت خواهد گرفتگيري با توجه به حضور افراد بر طبق اآثري تصميم
 

 وظايف مجمع عمومي
 ماده يازدهم

دهد و تصميماتش را با اآثريت آرا در رابطه با موارد زير  مرجع عمومي همه ساله با حضور اعضا تشكيل جلسه مي
 .رساند  به تصويب مي



 هاي داخلي و تأييد آن بحث در مورد رژيم برنامه. ١
 ور اتحاديه، صورت حسابهاي آن و تهيه پيشنهادات بحث مربوط به گزارش ساالنه و ام. ٢
 تأييد بودجه. ٣
 

 ماده دوازدهم
 . آه بتوان عضو سنديكا، مثل رئيس، معاون رئيس و منشي شد، شرايطي وجود دارد براي آن

 .اعضاي دو آميته انضباطي و نظارت بايد سابقة مطبوعاتي داشته باشند. ١
 .نتخاب شده از سوي مجمع عمومي شرآت آندهاي ا تواند در آميته يك عضو نمي. ٢
 

 شوراي سنديكا
 ماده سيزدهم

 .باشد  عضو مانند رئيس، معاون رئيس و منشي مي٩شورا شامل . ١
 .عمومي يا ساير وظايف را به عهده ندارد اين شورا مسئوليت اجراي تصميمات مجمع. ٢
 

 مدهماده چهار
بست قانون را  فه آنان اين است آه صحت عضويت و گسترة آاروظي. شود آميته نظارتي شامل رئيس و دو عضو مي

 .بررسي آنند
 
 

 ماده پانزدهم
آميتة انضباطي شامل رئيس و دو عضو است و وظايفشان اين است آه شكاياتي را آه از سوي شورا به آنها 

 .رسد، بر طبق اين قانون مورد بررسي قرار دهند مي
 

 ماده شانزدهم
 شعبات اتحاديه

اي متشكل از پنج عضو اعضاي شعبه را از بين خبرنگاران فعالي   تشكيل شعباتي در مراآز هر استان، آميتهبراي. ١
 .آنند اند، انتخاب مي آه به حرفة مطبوعاتي در استان مشغول

عمومي وجود دارد،  آارهايي آه در نشستهاي مجمع در نشست آميتة مربوط به شعبات و انتخابات، از همان راه. ٢
 .شود ي ميپيرو
 .شود تخصصهاي آميته شعبه در سيستم داخلي معين مي. ٣
 

 ماده هفدهم
اگر يكي از اعضاي شورا شرايط الزم براي انتخابات را از دست بدهد و يا بدون عذرموجه در سه نشست شرآت 

 .اهد شدالبدل با اآثريت آراء جايگزين او خو نكرده باشد، عذر او خواسته خواهد شد و يكي از اعضاي علي
 

 ماده هجدهم
رئيس، نماينده شوراي سنديكا در رابطه با موضوع مربوطه است و فرامين، تصميمات، مكاتبات و موارد آموزشي را 

 .گيرد آند و قدرتش را از شوراي اتحاديه مي صادر مي
 



 فصل چهارم
 حقوق و تعهدات

 
 حقوق: نخست

 ماده نوزدهم
 .باشد شود آه از حقوق عادي و مرخصي استعالجي برخوردار مي رخورد مينگار به عنوان آارمندي ب با روزنامه. ١
 .شود دوران آاري او به منظور دوران بازنشستگي به فعاليت مطبوعاتي افزوده مي. ٢
 .شود اش به عنوان سوابق آن استفاده مي مدت استخدام خبرنگاران، پاداش و گروه بازنشستگي. ٣
بيند، آمك الزم را ارائه آند و اين مسأله به  ي آه در حين مأموريت آسيب ميمرجع مربوطه بايد به خبرنگار. ٤

 .حقوق بازنشستگي ربطي ندارد
اي و  تواند از طريق قراردادهاي آاري در نهادهاي رسانه بر طبق حقوق بازنشستگي، خبرنگار بازنشسته مي. ٥

 .اشدمند ب و از همان امتياز خبرنگار فعال بهره. مطبوعات فعاليت آند
شود، حتي جرم پنهان، مطلع شود؛ و تنها پس از آسب  اتحاديه بايد از تمامي شكاياتي آه عليه خبرنگار مطرح مي. ٦

اش نسبت داده شده، پرسش  نگار در رابطه با تخلفاتي آه به او و فعاليت اين اطالعات است آه اجازه دارد از روزنامه
 .و بازجويي آند

 .آنند، مجازات آند شان، اهانت مي ان، در خالل فعاليتآساني را آه به خبرنگار. ٧
اگر خبرنگاري در خالل فعاليت مطبوعاتي جان خود را از دست بدهد، بنابر تصميم اتحاديه و بر طبق سيستم . ٨

 .شود داخلي به او لقب افتخاري داده مي
 

 تعهدات: دوم
 ماده بيستم

 :نگار حق انجام موارد زير را ندارد روزنامه
 . آن تأثير گذارد به اشاعه موضوعاتي بپردازد آه در دادگاه جريان دارد و بر نحوة رسيدگي. ١
 .بدون تمديد عضويت در اتحاديه به فعاليت خود ادامه دهد. ٢
 .هايي براي دسترسي به درآمدهاي غيرقانوني استفاده آند از شيوه. ٣
 .آمكي را پيش از قبول اتحاديه بپذيرد. ٤
هاي مطبوعاتي  عتبار اين شغل توهين آند، اسراري را برمال سازد، يا شهروندان را از طريق شيوهبه شهرت و ا. ٥

 .مورد تهديد قرار دهد
هاي مستقيم يا غيرمستقيم و تحريك آردن غرايز مردم جامعه، اعتماد به رژيم فدرال در آردستان ـ عراق  با شيوه. ٦

 .را مخدوش سازد
اي آه به ديگران  ويژه در رابطه با منافع شخصي خود استفاده آند، به گونه ها، به رينگا از آثار مكتوب و نامه. ٧

ها و صفات و خصوصياتي به نفع خودش استفاده آند آه به آداب و رسوم و نظام عمومي  لطمه زند و يا از ايده
 .توهين آند

الم توصيف آند و يا رويدادي را بدون اي غيرس گونه جامعه را با اطالعات آذب اغفال نمايد و رويدادها را به. ٨
 .اطمينان خاطر اشاعه دهد

 .وقول آند از منابعي بدون رجوع به صاحب آن يا بدون ارجاع به منابع نقل. ٩
 .برداري آند گرايانه و مذاهب مقدس بهره از آزادي مطبوعات به زبان و براي افترا بستن به آداب و رسوم ملي. ١٠
 

 فصل پنجم



 داريآارهاي ا راه
 ويكم ماده بيست

اش دچار تخلف شود، به شيوه تحقيرآميز رفتار آند، براي  اي نگاري آه در زمينه وظايف حرفه هر روزنامه: اول
اتحاديه سند جعلي توليد آند، و مقررات اين قانون را نقض نمايد، توسط آميته انضباطي و برطبق مقررات قانون 

 :شود شامل موارد زير ميانضباطي آارآنان مجازات خواهد شد آه 
شود و در آن خطايي را آه مرتكب آن شده به  نگار داده مي اين هشدار به صورت مكتوب به روزنامه: زنگ خطر. ١

 .شود آه آن عمل را دوباره تكرار نكند شود و از او خواسته مي او گوشزد مي
ذآر شده به او هشدار ) ١(در پاراگراف طور آه  نگار تكرار شود، همان در صورتي آه خطاي روزنامه: هشدار. ٢

 .شود آه از تكرار خطاي خود جلوگيري به عمل آورد داده مي
شود آه نامش  خورد و به مدت دو سال به او اجازه داده نمي نام او از فهرست يا آارنامه آل خط مي: اخراج موقتي. ٣

 .را وارد آند
 .شود شوراي اتحاديه به مرحله اجرا گذارده مينگار پس از تأييد آن از سوي  مجازات روزنامه: دوم
الذآر عليه  گيري فوق  روز پس از دريافت اطالعيه مربوط به تصميم١٥نگار مجرم حق دارد به مدت  روزنامه: سوم

 .شود تصميم شوراي اتحاديه به دادگاه تجديدنظر شكايت آند و آن مجازات تا قطعيت نيابد، اجرا نمي
اش سلب خواهد شد و، در نتيجه نام او از  اري به جرم غيرسياسي محكوم شود آزادينگ اگر روزنامه: چهارم

 .عضويت اتحاديه خط خواهد خورد
شود و  عليه او صادر شود، نامش از فهرست يا آارنامه آل حذف مي) غيراخالقي(در حالي آه حكمي حيثيتي : پنجم

 .اجازه نخواهد يافت آه دوباره نامش را وارد آن فهرست آند
 

 فصل ششم
 امور مالي اتحاديه

 ودوم ماده بيست
 :شود امور مالي اتحاديه از طرق زير تهيه مي: نخست

 عضويت. ١
  ماليات ساالنه٢
 )آانتون(هداياي دولت منطقه . ٣
 .گيرد درآمدهاي احزاب و اشتراك عمومي آه توسط اتحاديه بر طبق قوانين صورت مي. ٤
 .گيرند تحاديه صورت ميهايي آه توسط ا درآمدهاي پروژه. ٥
 منافع فعاليتهاي چاپي اتحاديه. ٦
اي آه بر روند فعاليت اتحاديه تأثير نگذارد و مراجع ذيربط از  گونه هدايا و آمكهاي دريافتي از اعضا يا سايرين به. ٧

 .آن مطلع شوند
 .شود اصل محاسبات عمومي در مورد مسائل امور مالي اتحاديه اعمال و اجرا مي: دوم
 .شود مقدار عضويت و حق اشتراك بر طبق نظام داخلي تعيين و مشخص مي: ومس
 

 فصل هفتم
 داوريهاي نهايي

 نگاران عنوانهاي روزنامه
 :وسوم ماده بيست



 .نگار آسي است آه يكي از عناوين زير را دارا باشد روزنامه
 

 :ماده نوزدهم
 .اشدب نگار آسي است آه يكي از عناوين زير را دارا مي روزنامه

 امتياز صاحب. ١
 سردبير. ٢
 معاون سردبير. ٣
 رئيس هيأت تحريريه. ٤
 معاون هيأت تحريريه. ٥
 نويسنده نشريه. ٦
 نگار مترجم روزنامه. ٧
 نگار روزنامه. ٨
 نگار عكاس روزنامه. ٩
 نگار نقاش يا گرافيست روزنامه. ١٠
 نگار طراح روزنامه. ١١
 ويراستار. ١٢
 

 :وچهارم ماده بيست
 .داخلي را تصويب آند[ برنامة]نگاران حق دارد آه بر طبق قضاوتهاي اين قانون رژيم  ديه روزنامهاتحا

 
 :وپنجم ماده بيست

 .اي متفاوت از اين قانون فعاليت آند اجازه ندارد آه در زمينه
 

 :وششم ماده بيست
 .وزراي ذيربط بايد اين قانون را به اجرا گذارند

 
 :وچهارم ماده بيست

 .يابد  آردستان اعتبار ميWaqiiون از روز انتشار در روزنامه اين قان
 

 رئيس شوراي ملي آردستان ـ عراق
 جوهر نامق سالم

 
 

 الرحيم الرحمن...ا بسم
 شوراي ملي آردستان ـ عراق

 ٤٠: موضوع شماره
  ميالدي٠٦/١٠/٢٠٠٤: تاريخ انتشار

و بر طبق آنچه توسط تعداد قانوني ) ١٩٩٢ در سال قانون اصالح شدة شمارة يك (٥٦ و ٥٣بر طبق ماده يك بندهاي 
 خود در تاريخ ٤٩اعضاي شوراي ملي آردستان نشان داده شد و بر طبق آنچه شورا در نشست شماره 

به ما ) ١٩٩٧، ماده دوم، در سال ١٠قانون شماره  (٣ تصويب آرد و بر طبق اختياراتي آه بند ٠٥/١٠/٢٠٠٤
 : گرفتيماعطا آرده، در موارد زير تصميم



 

  ميالدي٢٠٠٤ در سال ٤٠قانون شماره 
 نگاران قانون اصالح شدة سنديكاي روزنامه

 ماده نخست
 :اند دو مادة د و هـ به شكل زير اصالح شده

شود  نگاران تلقي مي نگاري مشغول است و عضو اتحاديه روزنامه فردي است آه به حرفة روزنامه: نگار دـ روزنامه
 .آن پايبند استو به ضوابط و مقررات 

هاي آن براي چاپ و  شود و مقداري از شماره اي منتشر مي اي آه به صورت مرتب و دوره هر نشريه: هـ روزنامه
 .توزيع در بين مردم جامعه آماده باشد

 
 ماده دوم

 :ماده دوم به صورت زير اصالح شده است
تأسيس شود و دفاتر »  خبرنگاران آردستان عراقاتحاديه«نگاران بر طبق اين قانون بايد به نام  سنديكاي روزنامه

حق دارد آه شعباتي را در بغداد، پايتخت عراق فدرال، » اتحاديه«. اصلي آن در شهر اربيل، پايتخت منطقه، باشد
 .فعال سازد

 
 ماده چهارم

 :ماده چهارم به صورت زير اصالح شده است
 :سنديكا اهداف زير را دارد

آه بتوانند  نگاران و تضمين محافظت از آنان جهت آن ات و بيان و دفاع از حقوق روزنامهاحترام به آزادي مطبوع.١٢
 .وظايف خودشان را انجام دهند

 .نگاران را در راستاي دستيابي به اخبار و اطالعات تسهيل ببخشد اتحاديه بايد وظايف روزنامه. ١٣
 .ساند و با آنها در تماس باشدالمللي بشنا اي و بين هاي منطقه اتحاديه را به اتحاديه. ١٤
 .هاي موجود آماده و روزآمد شود نگاران از طريق شيوه روزنامه. ١٥
 .نگاران در موارد ضروري حمايت آند از روزنامه. ١٦
 .آنند، توجه آند به رژيم فدرال يا آنچه مردم آردستان انتخاب مي. ١٧
 .آنداز دمكراسي، آزاديهاي اساسي، صلح و حقوق بشر دفاع . ١٨
از مبارزات مردم آردستان در راه دستيابي به حقوق ملي حمايت آند و صلح و عطوفت را در جامعه تبليغ آند و . ١٩

 .اخوت مذهبي و ملي را در آردستان عراق تقويت نمايد
 .از مفهوم ساخت آشور نهادي و مراجع جداگانه حمايت آند. ٢٠
 .از قانون و دادگاه مستقل دفاع آند. ٢١
 .ز فرهنگ ملي محافظت و آن را توسعه دهدا. ٢٢
 

 ماده پنجم
 :ماده پنجم به صورت زير اصالح شد

 :بندي شدند ثبت آل به سه طبقه دسته[ دفتر]نگار در  روزنامه
 
 :نگار آموزش ديده روزنامه. ١

ط پس از دو آند و مرجع ذيرب او فردي است آه از مطبوعات و سه آانال آن به عنوان حرفة اصلي خود استفاده مي
ثبت آل آغاز [ دفتر]نام در  او فعاليتش را پس از ثبت. آند را اعطا مي» نگار روزنامه«سال به او لقب يا عنوان 



. اش افزوده خواهد شد گردد و دورة آموزشي به پيشنه بنابراين، او از امتياز خبرنگاران فعال برخوردار مي. آند مي
ها هستند يك  سانس يا افرادي آه مدرك معادل در حوزة مطبوعات و رسانهدورة آموزشي براي افرادي آه داراي لي

 .باشد سال مي
 
 :نگار فعال روزنامه. ٢

او فردي است آه يا در حال حاضر در مطبوعات به فعاليت مشغول است يا آه قبًال در سه آانال مطبوعات فعاليت 
 .ف ذآر شده مطبوعات را گذرانده استآرده است و آن را حرفة اصلي خود قرار خواهد داد و وظاي مي
 
 نگار مشارآتي روزنامه. ٣

او براي اين آار . نگاري حرفة واقعي او نيست نگاري مشغول است ولي روزنامه او فردي است آه به حرفة روزنامه
ه او حق دارد آه پس از پنج سال فعاليت مطبوعاتي، ب. به قراردادهاي ضروري از سوي مراجع ذيربط نياز دارد

 .نگاران قرار دهد اش، نامش را در فهرست يا آارنامه آل روزنامه عنوان حرفه اصلي
 

 مادة ششم
 :مادة ششم به صورت زير اصالح شده است

 هيأت رئيسه. ٦
 رئيس. ٧
 آميته انضباطي. ٨
 آميته نظارتي. ٩
 شعبات اتحاديه. ١٠
 

 ماده هفتم
 :ماده هفتم به شكل زير اصالح شده است

 .هروند و مقيم آردستان باشداو بايد ش. ١
 .مند باشد او بايد از صالحيت و حرفة قانوني بهره. ٢
 .او نبايد به جرم جنايي يا جرم اخالقي محكوم شده باشد. ٣
 . ذآر شده دارا باشد٢٣نگاري را آه در ماده  او بايد يكي از عناوين روزنامه. ٤
 

 ماده هشتم
 :ده استماده هشتم با دو بند به شكل زير اصالح ش

 :عضويت در اتحاديه به شكل زير
نگار يا مدارآي  گيرد و مقاالت به چاپ رسيدة روزنامه از طريق درخواست مكتوب به شوراي اتحاديه صورت مي. ١

شورا . باشد بايد ضميمه باشند نگاري مربوطه دارا مي نگار متقاضي در رابطه با حرفة روزنامه را آه فرد روزنامه
الذآر گذشت،  گيري آند و در صورتي آه از دوره زماني فوق از تاريخ ثبت تقاضا تصميم روز پس ٣٠بايد 

 .درخواستنامة او خود به خود مورد پذيرش قرار خواهد گرفت
متقاضي حق . در صورتي آه با درخواستنامه او مخالفت شود، مرجع ذيربط بايد داليل مخالفت خود را ارائه دهد. ٢

آه از تصميم فوق آگاه شد، به دادگاه شكايت آند و در غيراين صورت، تصميم   از اين روز، پس١٥دارد آه ظرف 
 .فوق نهايي خواهد شد

 
 ماده نهم

 :ماده نهم به صورت زير اصالح شده است
شود آه به آداب و رسوم، مطابق با  عمومي باالترين مرجع در اتحاديه است و شامل همة خبرنگاراني مي مجمع. ١



 . هستندقانون، پايبند
اش را در دفاتر  مجمع عمومي سالي يكبار، پس از انتخابات و با تصميم شورا و دستور مسئول، آنفرانس. ٢

هاي نظارتي و انضباطي از طريق رأي اعتماد  البدل و آميته اش جهت انتخاب شوراي اتحاديه، سه عضو علي مرآزي
شود و در صورتي آه به حد نصاب  ي تكميل ميحد نصاب با حضور دو سوم اعضاي مجمع عموم. آند برگزار مي

نرسيد، انتخابات پانزده روز، بعد در نشستي در زمان مشخص و در همان مكان، برگزار خواهد شد و اعضاء از 
 .توانند آنفرانس برگزار آنند دو سوم اعضا، در صورت لزوم، مي. طريق اآثريت اعضاي حاضر نهايي خواهد شد

شورا يا .  نفر باشند، انتخابات از طريق نمايندگان صورت خواهد گرفت٥٠٠عضا بيش از در صورتي آه تعداد ا. ٣
 .آنند آسي آه نمايندة آن است، از جمله اعضاي اتحاديه، نسبت نمايندگان را معين مي

 .عمومي براساس دو سوم آراي حاضران حق دارد آه اتحاديه را منحل سازد مجمع. ٤
 

 ماده دهم
 :ير اصالح شده استماده دهم به شكل ز

 .اعضاي اتحاديه، از جمله مسئول بايد براي عضويت فعال سه سال صرف آنند. ١
 .هاي منتخب را افزايش دهد عمومي حق ندارد آه عضويت آميته مجمع. ٢
 

 ماده دوازدهم
 :ماده دوازدهم حذف شده و به جاي آن

آند و فردمسئول حق دارد آه در دو دورة متوالي  طور مستقيم انتخاب مي عمومي، مسئول يا سرپرست را به مجمع. ١
 .خود را آانديدا آند

 .آنند، متمرآز آند هايي را آه اهداف مشابهي را دنبال مي مسئول يا سرپرست حق دارد آه رؤساي اتحاديه. ٢
 

 ماده سيزدهم
 :ماده سيزدهم به شكل زير اصالح شده است

اين آميته بر طبق قوانين مربوطه صحت عضويت را مورد . شود يشامل يك رئيس و دو معاون م: آميته نظارتي. ١
 .دهد بررسي قرار مي

آند تا بر طبق قانون  شود و شكايات را از شورا دريافت مي شامل يك رئيس و دو عضو مي: آميته انضباطي. ٢
 .گيري آند تصميم

 
 ماده چهاردهم

 .ماده چهاردهم به شكل زير اصالح شده است
آميته مربوط به شعبات متشكل از اعضايي است آه از . ارد آه در استانها شعباتي را فعال سازداتحاديه حق د. ١

 .شوند آه در مطبوعات آن استان به فعاليت مشغول هستند نگاران فعال اعضاي شعبه انتخاب مي سوي روزنامه
 

 ماده پانزدهم
 :بند چهارم ماده پانزدهم به صورت زير اصالح شده است

نگار بازنشسته، بر طبق قوانين بازنشستگي حق دارد آه از طريق قرارداد و همچنين امتيازش به عنوان  روزنامه. ٤
 .ها و مطبوعات به فعاليت مشغول شود نگار فعال در رسانه روزنامه

 
 ماده شانزدهم

 :بند ششم از ماده شانزدهم به صورت زير اصالح شده است
هاي مردم آردستان، حق تعيين سرنوشت و امنيت عمومي و برانگيزش  ازيتقويت اعتماد به فدراسيون، بلند پرو. ٥



 .مستقيم و غيرمستقيم مردم جامعه
 

 ماده هفدهم
 روز پس از آگاه شدن از مجازات خود عليه تصميمات ٣٠نگار مجازات شده حق دارد آه در طي  روزنامه: سوم

 . پس از آن قطعي خواهد شداين مجازات تنها. شوراي اتحاديه به دادگاه تميز شكايت آند
 

 ماده هيجدهم
 :ودوم به صورت زير اصالح شده است بند ششم مادة بيست

 درآمد انتشاراتي اتحاديه. ٦
 

 ماده نوزدهم
 :نگار فردي است آه صاحب عناوين زير باشد روزنامه

 امتياز صاحب. ١٣
 سردبير. ١٤
 معاون سردبير. ١٥
 رئيس هيأت مديره. ١٦
 ت مديرهمنشي رئيس هيأ. ١٧
 نويسنده. ١٨
 مترجم خبرنگار. ١٩
 خبرنگار نشريه. ٢٠
 عكاس نشريه. ٢١
 نقاش يا گرافيست نشريه. ٢٢
 طراح نشريه. ٢٣
 ويراستار نشريه . ٢٤
 مسئول آرشيو نشريه. ٢٥
 نگار شنود روزنامه. ٢٦
 

 ماده بيستم
 .آس اجازه ندارد آه بر طبق متني متفاوت از اين قانون فعاليت آند هيچ

 
 ويكم اده بيستم

 . آردستان معتبر استWaqiiاين قانون از زمان چاپ در روزنامه 
 

 فواد دآترآمال ابي
 رئيس شوراي ملي آردستان ـ عراق

 

 

 



 

 

 قانون مطبوعات 

 و 

 قانون سندیکای مطبوعات 

 لبناندر 

 

 

 

 

 



 

 

 قانون مطبوعات و قانون سندیکای مطبوعات لبنان
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ١٣٨٣: چاپ اول 
   نسخه١٠٠٠: مارگان ش

  سازمان چاپ و انتشارات : چاپ
  ٩٦٤ ـ ٦٧٥٧ ـ ٨٢ ـ ٠ شابك   ٠-٨٢-٦٧٥٧-٩٦٤ 

  ١٣خيايان شهيد بهشتي، خيابان پاآستان، آوچة دوم، شمارة : تهران 
  ٨٧٣٧٢٤٨ ، ٨٧٣٠٤١٣: تلفن 

  ٨٧٣٠٤٧٧: دورنگار 

 

 

 



 
  . اصلی استبندي اين فهرست عينًا مطابق متن بندي و فصل بخش: توضيح

 

 
 

 فهرست مطالب
 
 

   مقدمه 
   قانون مطبوعات 

   بخش نخست 
 احكام عام . فصل نخست
  چاپخانه . فصل دوم
  شرايط مطبوعاتي و مدير مسؤول . فصل سوم

   اعطاي مجوز به مطبوعات . فصل چهارم
   شرايط آسب مجوز . فصل پنجم
  شرايطي آه نشريه به هنگام صدور. فصل ششم
   . پس از آن بايد رعايت آندمجوز و

    نام نشريه و انتقال آن . فصل هفتم
 

   جرائم مطبوعات . بخش نخست
   اخبار نادرست يا آذب . فصل نخست
   رديه و اصالحيه . فصل دوم
   نشرهاي ممنوعه . فصل سوم

   ] شانتاژ [  تهديد و ارعاب . فصل چهارم
   ناسزا، توهين و تحقير . فصل پنجم

   صدمه به حيثيت مقام اول آشور . ششمفصل 
   تحريك به ارتكاب جرم و تحريك تعصبات و تهديد امنيت آشور . فصل هفتم
   مسؤوليت جرائم مطبوعاتي . فصل هشتم
   اصول محاآمات . فصل نهم
   نشر احكام . فصل دهم

   احكام عام و گوناگون . فصل يازدهم
 

 سانسور مطبوعات . بخش دوم



 
    نظارت بر درآمدهاي مطبوعات .بخش سوم

 
   هاي انتشارات و فروش مطبوعات  بنگاه. بخش سوم
   هاي انتشارات  بنگاه. فصل اول

  ] مطبوعاتي[هاي چاپي فروش فراورده. فصل چهارم
 

   اتحادية مطبوعات لبنان . بخش چهارم
   احكام عام . فصل نخست
   سنديكاي مطبوعات لبنان . فصل دوم
   سنديكاي دبيران مطبوعات لبنان . فصل سوم

    عالي مطبوعات  شوراي. فصل چهارم
   آميسيون فهرست سنديكاي مطبوعات . فصل پنجم 
   شوراي تأديبي . فصل ششم
   احكام موقت و قطعي . فصل هفتم

 
    سنديكاي مطبوعات لبنان 

 احكام عام . فصل نخست
 جلسة سنديكا و رسميت آن . فصل دوم
   مجمع عمومي . فصل سوم

   دفتر اجرايي سنديكا . فصل چهارم
  حذف اسامي از فهرست سنديكاي . فصل پنجم

    مطبوعات  
 شوراي تأديبي . فصل ششم 
 احكام پاياني . فصل هفتم

 

 

 

 

 

 



 
 
  

 

 سندیکای مطبوعات لبنان
 انون مطبوعاتق

  ١٩٦٢ سپتامبر سال ١٤مصوبة 
 هاي بعدي وانين و بخشنامههاي انجام گرفته با ق به همراه تعديل

 

 قانون مطبوعات
 

 آند قانون زير را مجلس شورا تصويب و رياست جمهوري ابالغ مي

 بخش نخست
 احكام عام. فصل نخست

آزادند و اين آزادي تنها در  هاي نشر و توزيع  ، و بنگاه)فروش نشريه (ها  ها، نشريات، آتابفروشي چاپخانه. ١مادة 
  .شود حكام اين قانون محدود ميچارچوب قوانين عام و ا

 تعريف دستگاه عكاسي،  اين . شود هاي چاپي توليد مي اي است آه در آن فراورده منظور از چاپخانه مؤسسه. ٢مادة 
شوند، و همچنين  آار برده مي بازرگاني و مؤسسات به هاي  معمولي آه در ادارات و شرآت هاي تايپ  دستگاه
  .گيرد شوند را دربرنمي منظورهاي بازرگاني يا فتوآپي اسناد استفاده مي  هايي آه صرفًا براي دستگاه

در هر . تصاوير و طرح است منظور از فراوردة چاپي، وسيلة نشر متكي بر تدوين آلمات و َاشكال با حروف، . ٣مادة 
  .تاريخ چاپ بايد ذآر شود فراوردة چاپي نام مؤلف، نام فراورده، نام ناشر، نشاني و 

  .اي است منظور از مطبوعات انواع نشريات دوره. ٤دة ما
  :اي منظور از نشريات دوره. ٥مادة 
  . شود مي پيوسته منتشر و توزيع  با نامي معين و با اجزايي  طور متوالي  اي آه به هر نشريه. الف
  . آنند  تهيه مي انتشاراتي  آه فقط خبر، مقاله، عكس و تصوير براي مؤسسات   مطبوعاتي مؤسسات خبري. ب
  .متقاضيان است آه فقط آارشان تهية بريدة جرايد و توزيع بين ” آرگوس“ مؤسسات مطبوعاتي از نوع. ج
  .شوند مطبوعات تخصصي آه براي توزيع در نهادهاي تخصصي تهيه مي. د

 
  . شود بار در هفته منتشر مي يك ا ه ، نشرياتي است آه به همراه همة ضميمه ] نامه  هفته  [    منظور از گاهنامه. ٦مادة 
هنگام تغيير يك . گاهنامه هستند گروه دوم . سياسي و غيرسياسي: شوند مطبوعات به دو گروه تقسيم مي. ٧مادة 

. شود  درنظر گرفته مي١٩٥٣ آوريل ١٣ مورخ ٧٤رسمي شمارة  گاهنامه به يك مطبوعة سياسي، احكام بخشنامة 



  :چنين است متن اين بخشنامه 
بيست و پنج گاهنامه ــ حداقل پانزده  اي سياسي در سراسر خاك لبنان به  زماني آه تعداد نشريات دوره. مادة نخست

شود،  اي مجوز سياسي يا روزنامه داده نمي ديگر به هيچ نشريه   رسيد، روزنامة عربي و دوازده گاهنامة عربي ــ 
دائمي آنند، مشروط بر  اشند و درخواست صدور مجوز روزنامة آساني آه دو مجوز صدور روزنامه داشته ب مگر به 

  .روزنامة قبلي را داشته باشد هاي با امتياز جديد همان مشخصات  آه روزنامه اين
شود آه  برسد، تنها به آسي مجوز داده مي شدة بند باال  هنگامي آه تعداد مطبوعات منتشرة سياسي به تعداد مشخص

  .طور آامل متوقف شود به و انتشار آن يك روزنامه داشته باشد 
  .هايي مستقل از دفتر اصلي تأسيس آند تواند شعبه يا شعبه يك نشريه نمي

  .بود اين بخشنامه به محض انتشار در روزنامة رسمي، قابل اجرا خواهد . مادة دوم
منظور از بنگاه انتشارات،  . رسد منظور از آتابفروشي مكاني است آه مواد چاپي و تأليفات به فروش مي . ٨مادة 

  .گيرد عهده مي ها را به فروش آن اي است آه تهيه و تنظيم مواد چاپي و خريد و  مؤسسه
ها و  ها از طريق آتابفروشي فروش آن هاي پخش، مؤسساتي هستند آه آارشان پخش مواد چاپي و  منظور از بنگاه

  .فروشندگان ديگر است 
  .عات، حرفة انتشار نشريات استمنظور از حرفة مطبو. ٩مادة 
وي براساس شروط  عنوان حرفه و منبع درآمد  منظور از مطبوعاتي فردي است آه آار مطبوعات، به. ١٠مادة 

آه به هردليل از نام اين حرفه  آسي اما . رود شمار مي  اين قانون به٢٦ و٢٢،٢٣،٢٤،٢٥مذآور در مواد 
و در . شود سال و جزاي نقدي از بيست تا صد هزار ليره محكوم مي ك سوءاستفاده آند، به حبس از شش ماه تا ي

  .تر نخواهد بود وي از حبس و جزاي نقدي يادشده باهم آم مجموع ، حكم 
مطالب ديگر مطبوعاتي،  تهية  آار مطبوعاتي، نوشتن در مطبوعات، ويرايش، تأمين خبر، ترجمه، تحقيق، . ١١مادة 

  . از قبيل عكس و تصوير است

 چاپخانه. فصل دوم
امتياز يا مدير چاپخانه  توانند صاحب  افراد پس از دريافت مجوز از وزارت ارشاد، خبر و جهانگردي مي. ١٢مادة
تا ده هزار ليرة لبناني و توقيف چاپخانه تا هنگام  هرگونه تخلف از اين ماده منجر به جزاي نقدي از پانصد . شوند

  .شود آار بدون مجوز، از ده روز تا شش ماه حبس نيز به آن افزوده مي ة در صورت ادام. شود صدور مجوز مي
  وي بايد لبناني، باسواد،. گيرد عهده  چاپخانه بايد مدير مسؤول داشته باشد آه مسؤوليت اشتباهات را به. ١٣مادة 

  . پيشينه باشد سال به باال و بدون سوء بيست ويك
  : زير را دربر داشته باشددرخواست مجوز بايد اطالعات. ١٤مادة 

 نام، نام خانوادگي، محل اقامت و تابعيت صاحب امتياز چاپخانه؛. ١ 
 مدير مسؤول ، محل اقامت و تابعيت وي؛. ٢ 
  .روند آار مي نام و نشاني چاپخانه و نوع وسايلي آه در آن به. ٣ 

  .تغيير در اطالعات يادشده بايد ظرف مدت يك ماه اعالم شود. ١٥مادة 
وزارت ارشاد اعالم آنند، و اگر  اگر صاحب امتياز چاپخانه درگذشت، ورثة وي بايد مراتب را ظرف مدت سه ماه به 

درگذشت تصريح آنند، و هر اعالم ناقصي در اين مورد ملغي  بخواهند به آار ادامه دهند، بايد مراتب را در اطالعية 
  .گيرد  اين قانون قرار مي١٢ده در مادة ش آننده تحت تعقيب مشخص اعالم آيد و  شمار مي به

بايد در درخواست مندرج  صورت مراتب  تواند مديرمسؤول آن نيز باشد؛ و در اين صاحب امتياز چاپخانه مي. ١٦مادة 
  .باشد
صاحب امتياز و مدير  . اگر صاحب امتياز چاپخانه تغيير آند، صاحب امتياز جديد بايد آن را اعالم آند. ١٧مادة 
آه مراتب واگذاري  ها خواهد بود، مگر اين تخلف ول قبلي تا هنگام ارائة درخواست جديد همچنان مسؤول مسؤ

  . آند چاپخانه را آتبًا به وزير ارشاد اعالم 
رود را  آار مي در چاپخانه به هايي از همة حروفي آه  صاحب امتياز چاپخانه يا مدير مسؤول آن بايد نمونه. ١٨مادة 

  .تغييري روي دهد، اين آار مجددًا نيز بايد انجام گيرد رشاد بدهد، و هرگاه آه در حروف يادشده به وزارت ا
آند، و نام  چاپ مي صاحب امتياز چاپخانه يا مديرمسؤول آن بايد عناوين تأليفات و مطبوعاتي را آه . ١٩مادة 



ايد در صورت تقاضا به مقامات اداري و قضايي ب ها را به ترتيب در دفتري ثبت آند، و اين دفتر  صاحبان و تيراژ آن
  . ارائه شود

  . ٢٠مادة 
را به محض ) جز مطبوعات به(  صاحب امتياز يا مديرمسؤول چاپخانه بايد شش نسخه از هر فراوردة چاپي . الف

اي به  سخهشود و ن داري مي ها در وزارت اطالعات نگه نسخه يكي از اين . رساني بفرستد انتشار به وزارت اطالع
چاپي  اگر فراوردة . شود ديگر به آرشيو ملي، و دو نسخه به سنديكاي مطبوعات ارسال مي آتابخانة ملي، و نسخة 

  .شود  منطقه نيز فرستاده مي  ] تجديدنظر    [  اي از آن به دادسراي استينافي  ماهيت سياسي داشته باشد، نسخه
امتياز مؤسسة توليد انواع  ي يا غير ادواري، يا مديرمسؤول يا صاحب هر ناشر يا صاحب امتياز مطبوعات ادوار. ب

  .داري به مؤسسة آرشيو ملي ارسال آند نگه اي از فراوردة چاپي يا صوتي خود را براي  نوار، بايد نسخه
  :شود اين بند در موارد زير اجرا مي
فرآوردة چاپي با هر نوع  وضوع و ماده ، و هر شود، با هرحجم، نوع، م   منتشر مي λهر آتابي آه در لبنان چاپ يا

استثناي  شود، به منتشر يا در خاك لبنان چاپ مي چاپ يا حجم، آماده براي انتشار يا توزيع يا فروش، آه در لبنان 
  .رسمي دارد آنچه آه حالت تبليغات خاص يا 

آه ) هاي سينمايي و ويدئويي فيلم(  ديداري  ـ يا شنيداري ) فيلم(يا ديداري ) آاست، لوح فشرده( شنيداري λ همة مواد 
  .شوند داري تهيه مي نگه در لبنان ضبط، توليد و براي فروش يا توزيع يا 

هاي هنر، فرهنگ و  در زمينه  يا شنيداري λهاي ديداري توانند در آرشيو مؤسسات رسانه هايي آه مي  همة فراورده 
  .شمار آيند سياست مادة آرشيوي به

 λصورت تكرار، دو برابر  ونه تخلف از اين ماده منجر به جزاي نقدي از صد تا پانصد هزار ليرة لبناني، و در  هرگ
  . شود مي

باتوجه به شرايطي آه مؤسسة  اي به نام آرشيو رسمي تهيه و    ويژه λدر مؤسسة آرشيو ملي در بيروت دفتر ثبت
شدة مذآور در دو بند  اي از همة اطالعات آرشيو ساالنه چكيدهمؤسسه  شود، و  گيرد تنظيم مي آرشيو ملي درنظر مي

  .آند ماده را طي يك شماره اعالم مي الف و ب اين 
آن ممنوع شده را منتشر  اي آه انتشار  فردي آه فراوردة چاپي ممنوعه يا مطبوعات بدون مجوز يا نشريه. ٢١مادة 

عالوة   به پانصد تا صد هزار ليرة لبناني يا هر دو باهم،  آند، به ده روز تا شش ماه حبس و جزاي نقدي از مبلغ
  .شود محكوم مي مصادرة فراوردة چاپي يادشده، 

  شرايط مطبوعاتي و مدير مسؤول . فصل سوم
  :دارا باشد  اين قانون به او اشاره شده بايد شرايط زير ١١ و ١٠مطبوعاتي آه در دو مادة . ٢٢مادة 

  . باال باشد  سال به ويك بايد لبناني و بيست. ١ 
آه تجربة آاري مداوم  مشروط بر اين  يا معادل آن را داشته باشد،   ]   دبيرستان  [  )بخش دوم(حداقل بايد ديپلم لبنان . ٢ 

آه از يك مدرسة عالي وابسته به  عنوان آارآموز آار آند، يا اين به به مدت چهار سال داشته باشد و پس از آن 
  .قبول اين دانشگاه باشد مدرك ليسانس مطبوعات گرفته باشد، يا مدرك ليسانس او در اين رشته مورد  ن دانشگاه لبنا

هاي ديگر، به مدت يك  رشته شود، اما دارندگان مدارك ليسانس در  دارندة مدرك ليسانس از آارآموزي معاف مي. ٣ 
  .سال آارآموزي خواهند داشت

  .پيشينه نداشته باشد ار باشد و سوءاز حقوق مدني و سياسي برخورد. ٤ 
داشته باشد و به حرفة ديگري در  آند، اشتغال  نامة داخلي معين مي به اين حرفه عمًال، و براساس شرايطي آه آئين. ٥ 

  .آنار آن مشغول نباشد
  :شرايط مدير مسؤول. ٢٣مادة 

مادة قبل آمده را دارا باشد، و عمًال  آنچه آه در مطبوعاتي بايد لبناني باشد و همة شرايط فرد مطبوعاتي براساس . ١ 
  .آار باشد مشغول به عهده دارد،  در آن نشريه، آه مديريت آن را به

محل حاضر نباشد، صاحب امتياز  ماه متوالي در  اگر به مدت سه. عمًال در محل انتشار نشريه حضور داشته باشد. ٢ 
اگر غيبت مديرمسؤول ناشي از متواري . جاي وي معرفي آند به يگري نشريه يا نمايندة صاحب امتياز بايد مدير د

يك ماه از متواري  تخلف در حرفه و نشرية تحت مسؤوليت وي و پيگرد قضايي باشد، نشريه پس از  دليل  بودِن وي به 



  .جاي وي معرفي شود ديگري به شود تا مديرمسؤول  شدن وي به تصميم وزير ارشاد توقيف مي 
  .موجب قوانين از مصونيت قضايي برخوردار باشدبه . ٣ 
  .فقط مديريت يك نشريه را داشته باشد. ٤ 
عهده دارد مسلط است، و  را به اي آه مديريت آن  سنديكايي آه در آن عضو است، گواهي دهد آه به زبان نشريه. ٥ 

هاي ديگر  صلي نشريه مسلط، و از زبانمدير مسؤول بايد به زبان ا شود،  اگر نشرية يادشده به چند زبان منتشر مي
  .داشته باشد درك آافي 

تواند  مديرمسؤول باشد، مي صاحب امتياز نشريه ، اگر خود مطبوعاتي و حائز شرايط الزم براي پست . ٢٤مادة 
 تواند مدير مسؤول يك نشرية غيرسياسي غيرمطبوعاتي نيز مي فرد . مديرمسؤوِل آن نشريه يا نشرية ديگري باشد

نامة  آئين شدة اين مورد در  موضوعات آن در حوزة تخصص وي باشد، و به شرايط مشخص آه  باشد، به شرط آن
نباشد نام وي از فهرست سنديكا حذف  داخلي اتحادية مطبوعات لبنان متعهد باشد، و اگر متعهد به اين شرايط 

  . شود مي
از اجراي اين قانون در فهرست   را آه نامشان قبل  ، آساني  شده هاي علمي آه در اين قانون مشخص توانايي. ٢٥مادة 

  .گيرد سنديكاي مطبوعات ثبت شده، دربر نمي
مطبوعاتي را آسب آرده باشد، و  هر مطبوعاتي آه مدرك ديپلم لبنان يا معادل آن را نداشته باشد، و عنوان . ٢٦مادة 

پوشي آند و يا به   باشد و به اختيار از اين شغل چشمثبت شده با اين عنوان نامش در فهرست سنديكاي مطبوعات 
احراز  و در صورت . گردد شده تلقي مي دو سال روي آورد، نامش از فهرست سنديكا حذف حرفة ديگري به مدت 

  . مطبوعات ثبت آند تواند نام خود را مجددًا در فهرست سنديكاي  شرايط الزم در اين قانون، مي

 ز به مطبوعاتاعطاي مجو. فصل چهارم 
با سنديكاي مطبوعات،  انتشار هرگونه نشريه پيش از دريافت مجوز از وزير ارشاد، پس از مشورت وزير . ٢٧مادة 

  .مطلقًا ممنوع است
را داراست، بايد حداآثر  اگر براي وزير ارشاد محقق شد آه متقاضي دريافت مجوز همة شرايط قانوني . ٢٨مادة 

مدت منقضي شد، سكوت وي مخالفت ضمني   تقاضا، مجوز را صادر آند، و اگر اين ظرف مدت يك ماه از تاريخ
  .شود اي رسمي اعالم مي طي نامه اما مخالفت صريح . آيد شمار مي به

عنوان تجاوز از حدود اختيارات  به تواند در دادگاه امور اداري به اين تصميم، چه ضمني و چه صريح،  ديده مي زيان
  .اعتراض آنددر مهلت قانوني 

  .شود نامة وزير ارشاد در روزنامة رسمي منتشر مي
  : زير، مجوز آن را لغو آند هاي  تواند دو هفته پس از اخطار به نشريه، در يكي از زمينه وزير ارشاد مي. ٢٩مادة 
ريه به ديگري، يا سهمي از نش اگر به مدت شش ماه آامل پس از صدور مجوز، يا پس از واگذار شدن نشريه و : اوًال

  .موجب حكم قضايي يا اقدام اداري متوقف شده بود، منتشر نشود يا شش ماه پس از تجديد حق صدور مجوز آه به 
اتخاذ تصميم مستدل، پس از  تواند با  اگر پس از انتشار، سه ماه متوالي منتشر نشود؛ البته وزير ارشاد مي: ثانيًا

  . آند را تمديد رايزني با سنديكاي مطبوعات، اين مدت 
  . اين قانون آمده رعايت نكند٧ و ٦، ٥شدة مجوز را آه در مواد  اگر حدود تعريف: ثالثًا 
قانون را احراز نكرده   اين ٣٤ و ٣٣، ٣٠اگر معلوم شود آه صاحب امتياز نشريه شرايط مذآور در مواد : رابعًا
  .است

ديگري به صاحب امتياز نشرية لغو  غو مجوز نشريه، مجوز  به موجب اين ماده، فقط پس گذشت يك سال آامل از ل 
  . خواهد شد مجوز شده داده 

 آسب مجوز   شرايط. فصل پنجم
  :متقاضي مجوز بايد شرايط زير را احراز آرده باشد. ٣٠مادة 

 برخوردار باشد؛ مدني و سياسي لبناني و مقيم لبنان باشد، يا جايي براي اقامت در آن فراهم آرده باشد؛ از حقوق . ١ 
  .نشده باشد؛ در خدمت آشور بيگانه نباشد مرتكب خالف يا جرمي آه در قانون انتخابات آمده 

  :شود مجوز انتشار يك نشرية سياسي فقط به افراد زير داده مي. ٣١مادة 
  مطبوعاتي، . الف



  :هاي مطبوعاتي از هر نوع، به شرط احراز شرايط زير شرآت. ب
  .لبناني داشته باشند هاي با مسؤوليت محدود همة شرآا بايد تابعيت   خصوصي يا شرآتهاي در شرآت.١ 
داشته باشند، و همة سهام شخصي و  هاي مختلط سهامي همة شرآاي داراِي اختيار بايد تابعيت لبناني  در شرآت. ٢ 

شمارة  نون مصوبه به موجب بخشنامة بنا به حكم قا(هاي معتبر آامًال لبناني  شرآت در تملك اشخاص حقيقي لبناني يا 
  .باشند) ١٩٦٩، مورخ چهارم ژانوية ١١٦١٤

هاي آامًال  حقيقي لبناني يا شرآت هاي سهامي خاص همة سهام بايدبا نام شخصي و در تملك اشخاص  در شرآت. ٣ 
  .باشند ) به موجب قانون يادشده در بند باال(لبناني 

هاي آامًال لبناني ممنوع  شرآت جز اشخاص حقيقي لبناني يا جز  و بند باال بهواگذاري سهام شخصي يادشده در د. ٤ 
  .است

خواهد بود؛ و خالفكار به حبس، به  طور مطلق باطل و در حكم آأن لم يكن  هر قرارداد يا امري خالِف احكام باال، به. ٥ 
حكم . موضوع تخلف، محكوم خواهد شدنقدي حداقل سه برابر قيمت  مدت حداقل يك سال و حداآثر سه سال، و جزاي 

  .زمان نخواهد شد باال شامل مرور 
انتشار اين قانون در روزنامة رسمي  اند بايد در خالل حداآثر يك سال از تاريخ  هايي آه از پيش تأسيس شده شرآت. ٦ 

  .شدة باال منطبق شوند با احكام تعديل
شروط مشخص در مادة  حب امتياز ديگر، تنها به شرط احراز انتقال يك نشريه از صاحب امتيازي به صا. ٣٢مادة 

  .تنها وراث از اين قيد مستثني هستند. سابق، جايز است
  :شرايط اعطاي مجوز . ٣٣مادة 
خبرگزاري مطبوعاتي و مؤسسة  مطبوعاتي در انتشار نشرية خود با وسايل ويژه آزاد است، و تنها در مورد . الف

وجود دارد آه در شرايط منظور در مادة بعدي اين قانون  هايي   تخصصي محدوديتخبرگزاري نقلي و نشريات
  .اند مشخص شده

  .تر باشد هاي مطبوعاتي نبايد از پانصد هزار ليرة لبناني آم سرماية شرآت. ب
آرده باشد، و از ده  صاحب امتياز خبرگزاري محلي بايد شرايط صاحب امتيازي مطبوعات را احراز . ٣٤مادة 

ازاي  ها به عقد قرارداد به گردآوري اخبار براي آن شوند، با  طور منظم منتشر مي روزنامة سياسي، آه عمًال و به
  .آارمزد مشخص، مكّلف شده باشد

امتياز نشرية تخصصي بايد  نامة سنديكاي مطبوعات شرايطي آه صاحب امتياز خبرگزاري نقلي و صاحب  در آئين
  .  است احراز آند، مشخص شده

همة شرايطي آه در اين قانون  اند بايد ظرف سه ماه از انتشار اين قانون به  اي آه اآنون فعال هاي محلي خبرگزاري
  .شوند وگرنه بالفاصله به تصميم وزير ارشاد تعطيل مي شود، مقيد شوند،  ها مربوط مي آمده، و به خبرگزاري

در پي آمده، مشخص خواهد  آه  اي خواهند بود آه در بندهايي ژههاي خارجِي فعال در لبنان تابع نظام وي خبرگزاري
  .شد

باشد و تا هنگام ابالغ آتبي  داشته  هر نشريه بايد مدير مسؤولي داشته باشد آه در برابر مقررات مسؤوليت . ٣٥مادة 
ر به صاحب امتياز، درصورت ابالغ اين ام. وي، در اين سمت باشد گيري  برآناري وي از سوي وزارت ارشاد يا آناره

متوقف آند و در  درنگ انتشار نشريه را تا زماني آه مدير مسؤول ديگري براي آن تعيين شود،  بي وي ملزم است 
  .شوند مي هاي نشريه مصادره  غير اين صورت به دستور وزير ارشاد نسخه

 تعديل ٣٠/٦/١٩٧٧مورخ   ١٠٤ بخشنامة رسمي ٣٦، آه در مادة ١٤/٩/١٩٦٢ از قانون مصوبة٣٧ و ٣٦دو مادة 
  :متن اين دو ماده چنين است. شدند  حذف ١٨/٥/١٩٩٤ مورخ ٣٣٠اند، از قانون شمارة  شده

است صاحب امتياز نشريه يا  هر نشريه بايد ضمانتي نقدي يا بانكي براي تضمين جزاي نقدي آه ممكن . ٣٦مادة 
هاي دادگاه و  م شوند، و همچنين براي پرداخت هزينهمحكو  اين قانون به پرداخت آن ٦٢مسؤولين مذآور در مادة 

  .احتمالي به وديعه نهد ديدگان  خسارت زيان
ليره براي هر نشرية  مبلغ اين ضمانت پنج هزار ليرة لبناني براي هر نشرية سياسي، و سه هزار . ٣٧مادة 

شود،  ها محكوم مي رداخت آنمبالغي آه نشريه به پ اين مبلغ ترجيحًا براي تضمين پرداخت . غيرسياسي است
 اين قانون مسترد ٦٦ و ٦٥مبالغ براساس متن بند دوم اين ماده، و متن دو مادة  اين . شود تخصيص داده مي

  .گردد مي 



  . مبلغ ضمانت جايز نيست اجراي حكم قضايي به جزاي نقدي يا جبران خسارت اشخاص پيش از استهالك 
  :وزير ارشاد بدهند ايد درخواستي به امضاي خود شامل اطالعات زير به متقاضيان انتشار نشريه ب. ٣٨مادة 

   تابعيت، محل تولد و سن متقاضي مجوز نام،.١ 
 محل اقامت و نشاني.٢ 
 نام نشريه.٣ 
  ...سياسي، ادبي، علمي: ها ويژگي.٤ 
  ....نامه، ماهنامه هفته: روزنامه يا گاهنامه: دورة انتشار.٥ 
 يم و تحرير و چاپنشاني محل تنظ. ٦ 
  هاي نشريه  زبان يا زبان. ٧ 
وي و برگة درخواست وي مبني  نام مديرمسؤول و تابعيت، محل تولد، سن، تحصيالت علمي، محل اقامت، نشاني  .٨ 

 بر قبول مسؤوليت
 شود اي آه در آن چاپ مي نام و نشاني چاپخانه. ٩ 
 نام و نشاني مدير مسؤول چاپخانه. ١٠ 
  :زير به تقاضا پيوست شونداسناد . ١١ 

  .فتوآپي مطابق اصل مدارك مديرمسؤول و فتوآپي سوءپيشينة وي. الف
اي تأييد آرده  اخالقي و حرفه آه شوراي سنديكا ايشان را از نظر   از سنديكاي مطبوعات مبني بر اين نامه گواهي. ب

  . است
  .ت اين قانون آمده اس٣٦ضمانت نقدي يا بانكي آه در مادة . ج

صاحب امتيازي نشريه از  در تقاضاي يادشده عالوه بر مدارك باال بايد، به صورت ثابت و مؤآد، چگونگي . ٣٩مادة 
  . طريق ارث، انتقال، خريد يا هديه، مشخص شود

  :آن جاري است آه نشريه به صاحب امتيازي يك شرآت يا انجمن باشد، احكام زير بر  درصورتي . ٤٠مادة
نشاني هريك از اعضاي شوراي  در اين تقاضا نام، تابعيت، محل اقامت و . سه بايد تقاضا را امضا آندمديرعامل مؤس

  .بايد به تقاضا پيوست شود نامة مؤسسه  اي از آئين اداري بايد ذآر شود، و نسخه
  .داشته باشداختيار   قانون بازرگاني را در ١٦صاحب امتياز نشريه بايد سه دفتر يادشده در مادة  . ٤١مادة 
ماه از انجام آن به اطالع  صاحب امتياز نشريه بايد هرگونه تغيير يا تعديل در مضمون تقاضا را ظرف يك  . ٤٢مادة 

شود و دو هفته به آن  ادامه دهد، رسمًا اخطار داده مي اي آه بدون اين اقدام به انتشار خود  به هر نشريه. برساند
ا اجرا آند، و در صورت عدم اجرا، تا هنگام ارائة اطالعات به تصميم وزير ارشاد حكم ر شود آه اين  فرصت داده مي

  .شود تعطيل مي 
اطالعات يادشده را امضا آند و  اگر تغيير يا تبديل به مديرمسؤول نشريه مربوط باشد، صاحب امتياز نشريه بايد 

  .آن پيوست آند مدرآي مبني بر قبول مسؤوليت مديرمسؤول جديد به 
 

تصميم وزير ارشاد تعطيل و  درنگ به  هر نشريه آه پيش از دريافت مجوز و ارائة تقاضا منتشر شود، بي . ٤٣مادة 
شود، و  از دويست تا چهارصد هزار ليرة لبناني محكوم مي هاي آن مصادره و صاحب امتياز آن به جزاي نقدي  نسخه

ر مسؤول آن نيز در اين مدت قبول مسؤوليت هر نوع براي مدي. شود مجوز محروم مي به مدت يك سال از گرفتن 
  .نشرية ديگر ممنوع است 

  .شرايط ادغام دو يا چند نشريه همان شرايط صدور يك نشرية جديد است . ٤٤مادة 

شرايطي آه نشريه به هنگام صدور مجوز و پس از آن . فصل ششم
 رعايت آند بايد 

 امتياز، محل صدور،  صاحب ز نشريه بايد نام مدير مسؤول نشريه و در سرصفحة اول يا آخر هر شماره ا . ٤٥مادة 
  . چاپ آن، ذآر شود نسخه و نام چاپخانة محل  تاريخ، مبلغ اشتراك، و قيمت تك

. اولين شمارة هر ماه بايد منتشر شود ها، نام اعضاي شوراي اداري نيز در  اگر نشرية شرآت عام باشد، عالوه بر اين
  



استيناف عمومي منطقه و دو  اي از آن را به دادسراي  ر نشريه بايد به محض انتشار هر شماره نسخهمدي . ٤٦مادة 
  .سنديكاي مطبوعات بفرستد نسخه از آن را به وزارت ارشاد، آتابخانة ملي، و 

  .ليرة لبناني است هرگونه تخلف از احكام اين ماده مستوجب پرداخت جزاي نقدي از هزار تا پنج هزار 
 نام نشريه و انتقال آن. صل هفتمف

  از اين نام يا تغيير يا ترجمة  و همچنين حق استفاده  امتياز نشريه حق استفاده از نام نشرية ديگر، صاحب . ٤٧مادة 
  .آه موجب اشتباه شود را ندارد اي گونه  به آن،

آه مجوز انتشار آن صادر  اين ذرد، يا اي متوقف شود و از زمان توقف انتشار مدت دو سال بگ اما اگر انتشار نشريه
تواند نام آن را  آن لغو گردد، صاحب امتياز نشرية جديد مي وجه منتشر نشود و به اين دليل مجوز  هيچ شود ولي به

  . آار برد براي نشرية خود به
ي، به همراه توقيف هزار ليرة لبنان هرگونه تخلف از احكام بند نخست اين ماده مستوجب جزاي نقدي از بيست تا صد 

  .ارشاد خواهد بود نشرية متخلف تا هنگام تصحيح خطا به تصميم وزير 
بدون ازا به ديگري واگذارد،  طور آلي يا جزئي، به ازا يا  اي آه آن نشريه را به صاحب امتياز هر نشريه . ٤٨مادة 

صاحب امتياز جديد نيز بايد پيش از . آگاه سازدارشاد را  بايد در مدت يك ماه از تاريخ انعقاد قرارداد واگذاري، وزير 
ادامة انتشار از وزير ارشاد دريافت آند، و اگر صاحب امتياز جديد ظرف پانزده روز از  ادامة انتشار نشريه مجوز 

مذآور در قانون، نشريه را  تواند در صورت فراهم بودن شرايط  تاريخ تقديم درخواست پاسخي دريافت نكند، مي 
  .مستدل باشد در صورت مخالفت با اين امر، مخالفت بايد . ندمنتشر آ

. لبناني، به همراه توقيف نشرية متخلف هر تخلف از احكام اين ماده مستوجب جزاي نقدي از پانصد تا پنج هزار ليرة 
  .خواهد بود هنگام تصحيح خطا به تصميم وزير ارشاد 

ارشاد را از اين امر آگاه   وي بايد ظرف مدت سه ماه وزارت اگر صاحب امتياز نشريه فوت آند ورثة . ٤٩مادة 
ويژه احكامي آه در فصل اول بخش  اين قانون، و به سازند، و اگر بخواهند انتشار نشريه را ادامه دهند، بايد احكام 

بالفاصله  ريه هاي نش بدون توجه به حكام يادشده به انتشار نشريه ادامه دهند، نسخه سوم آمده، رعايت آنند، و اگر 
  .گردد اعتبار ساقط مي مهلت قانوني، از درجة  شود و مجوز نشريه تا هنگام اجراي احكام يادشده ضمن  آوري مي جمع
جز زبان  به زباني به هاي چاپي  مجوز توليد فراورده (٦/١١/١٩٩٩ مورخ ١٥٢ قانون شمارة ٥٠مادة . ٥٠مادة 

  .چنين است متن آن . تعديل شد) انعربي و داراي گسترة انتشار جهاني در لبن
عربي و با گسترة انتشار  جز زبان   بهλتوان چاپ يك نشرية بيگانه به زباني  برخالف هر متن قانوني ديگر، مي 

  .با شوراي سنديكاي مطبوعات، مجاز شمرد جهاني در لبنان را با بخشنامة هيأت وزيران، پس از رايزني 
  : اضي مجوز چاپ بايد شرايط زير را احراز آرده باشد متقλ خارجي  شرآت يا مؤسسة 
شود، داراي مجوز  منتشر مي نشريه بايد داراي گسترة انتشار جهاني به زبان بيگانه و در آشوري آه در آن . ١ 

  .قانوني باشد
  و براي اين. شر آندمجوز گرفته، منت آه براي آن  در لبنان دفتر نمايندگي داشته باشد، و نشرية خود را به زباني . ٢ 

  .استفاده آند اي لبناني نيز  تواند از افراد رسانه آار مي
آند و مسؤوليت قانوني هر چاپ  مي نام صاحب امتياز، يا دارندة مجوز يا حق نشر در آشوري آه نشريه را منتشر . ٣ 
  .نشريه مندرج باشدعهده دارد، در هر شمارة  تاريخ را به  به هر حجم و مضمون و هر شماره با هر  ،
آيند، براي اين نشريات ممنوع  شمار  هايي با ماهيت محلي، آه براي مطبوعات لبناني نوعي رقيب به نشر آگهي. ٤ 

عنوان ضميمة يكي از مطبوعات   روزانه يا يك گاهنامه، يا به محلي، است، حتي اگر اين نشريات به موجب يك مجوز 
  . شده باشنديا گاهنامه، منتشر محلي، روزانه 

رساني بايد از هرگونه  وزارت اطالع گردد و  اي آه قرار است نشرية يادشده در آن چاپ شود، مشخص مي چاپخانه. ٥ 
چاپخانه نيز در صورت درخواست قانوني ملزم به ارائة اطالعات  شده آگاه شود، و  تعديل و تغيير در مدارك ارائه

  .شماره است مربوط به تيراژ هر 
احكام باال مجوز نشرگرفته، به   جهاني آه براساس λجز زبان عربي و داراي گسترة انتشار ية بيگانه به زباني به نشر 

هايي از آن را در  اما اگر نسخه. مطبوعات لبنان نيست آه از نظر مجوز و تحرير بيگانه است، تابع قانون  دليل اين
  .بيگانه خواهند شدبه مطبوعات  لبنان توزيع آنند، تابع احكام مربوط 

هزار دالر آمريكايي به ليرة   هنگام دريافت مجوز مبلغ ساالنه مقطوعي به ميزان بيست و پنج λ مؤسسة يادشده 



رساني  هاي بعدي، به وزارت اطالع به ليرة لبناني در سال لبناني، در ماه نخست هرسال و مبلغ ده هزار دالر آمريكايي 
  .ممكن است به تصميم هيأت وزيران و بنا بر پيشنهاد وزير اطالعات تعديل شود اين مبالغ . پردازد لبنان مي

  .شود يكن تلقي مي  اين قانون، يا احكامي آه با مضمون آن سازگار نيستند، آأن لم λ احكام ديگر مخالف با 
بنا بر پيشنهاد وزير    از هيأت وزيران،λاي  در صورت لزوم جزئيات مربوط به اجراي احكام اين قانون با بخشنامه 

  .شود رساني، مشخص مي اطالع

 جرائم مطبوعات. بخش نخست
  اخبار نادرست يا آذب . فصل نخست

 مورخة ١٠٤   با بخشنامة رسمي شمارة ١٤/٩/١٩٦٢ قانون مطبوعات مصوبة ٧٠ تا ٥١مواد . ١مادة 
  :اند ها آمده جاي آن به  لغو، و احكام زير ١٨/٥/١٩٩٤ مورخ ٣٣٠شده با قانون  تعديل٣٠/٦/١٩٧٧

يا اصالحيه يا تكذيبيه، براساس  اي مقاله يا خبري نادرست يا آذب منتشر آند، ملزم به انتشار رديه   اگر نشريه. ٢مادة 
  .احكام اين بخشنامة رسمي است

مومي را به آند آه صلح ع اي اخبار آذب منتشر   اين بخشنامة رسمي، اگر نشريه٢٥با رعايت احكام مادة . ٣مادة 
سال و نيم، و جزاي نقدي از صد تا سيصد هزار ليرة لبناني،  مخاطره افكند، مسؤوالن آن به حبس از شش ماه تا يك 

  . شوند مي يا يكي از اين دو، محكوم 
 سال از تاريخ محكوميت مذآور مجددًا اگر آسي قطعًا به موجب بند پيشين اين ماده محكوم شود، و پيش از اتمام پنج 

يادشده قرار گيرد، شود، محكوميت مذآور در بند نخست براي وي  مرتكب همان جرم يا جرمي ديگر، آه در بند 
  .شود، و در صورت تكرار اين مدت سه ماه خواهد بود به مدت پانزده روز تعطيل مي دوبرابر و نشريه نيز 

خطر افتد، پيگرد قانوني مبتني  ح عمومي به آه صل آن اما اگر خبر آذب به اشخاص حقيقي يا حقوقي مربوط شود، بي
جزاي نقدي از شصت تا دويست هزار ليرة لبناني، عالوه بر  گان است، و مسؤوالن به پرداخت  ديد بر شكايت زيان

  ).است محكوميت حبس لغو شده (شوند  شود، محكوم مي آن توسط دادگاه تعيين مي گان، آه مبلغ  ديد تاواِن زيان
باشد، و دادگاه هنگام تعيين حقوق  تر  يط مربوط به اين ماده، محكوميت نبايد از حداقل جزاي نقدي آم در همة شرا 

ها ناشي از  آه اين زيان مستقيم يا غيرمستقيم را درنظر بگيرد، به شرط آن هاي مادي و معنوي  شخصي بايد همة زيان
  .جرم باشند ارتكاب 

 رديه و اصالحيه. فصل دوم 
رساني  منتشر آند، وزير اطالع اي مقاالت يا خبرهاي نادرست يا آذب، در مورد منافع عمومي   نشريهاگر. ٤مادة 
فرستد منتشر آند، و شخص اخير نيز بايد  آه براي او مي اي را  تواند از مديرمسؤول بخواهد اصالحيه يا رديه مي

چاپ  ، و در همان جايي آه مقاله يا خبر موردنظر اي آه بالفاصله پس از دريافت شماره اصالح يا تكذيب را رايگان در 
يا تكذيبيه، مديرمسؤول به پرداخت  شده، و به همان قلم، منتشر آند، و در صورت مخالفت نشريه با چاپ اصالحيه 

به حبس از پانزده روز تا سه ماه، يا يكي از اين دو مورد، و الزام  جزاي نقدي از پنج تا بيست ميليون ليرة لبناني، و 
دوبرابر و  آه نشريه از حكم قضايي سر باز زند، مجازات  شود، و درصورتي تكذيبيه، محكوم مي نشر اصالحيه يا 

  .شود نشريه به مدت دو ماه تعطيل مي
جاري است، و درصورت عدم  شود، نيز  اي آه در لبنان توزيع مي احكام مادة سابق در مورد هر نشرية بيگانه. ٥مادة 

  .شوند خاك لبنان منع مي رساني از ورود به  كام، به حكم وزير اطالعاجراي اين اح
صراحت يا آنايه اشاره شود، شخص  اي منتشر آند و در آن به شخص معيني به  اي آه نشريه هر خبر يا مقاله. ٦مادة 

ي تا هزار ليرة صورت نشريه عالوه بر پيگرد قضايي به پرداخت مبلغ يادشده حق پاسخ خواهد داشت، و در غير اين 
  .شود مي لبناني محكوم 

تر باشد، مدير نشريه حق  بيش اگر حجم مطلب رديه از حجم مقاله يا خبري آه باعث تقرير ردية يادشده بود، . ٧مادة 
  .ُاجرت نشر عبارات اضافه برحجم را پرداخت آند دارد آه از نشر آن خودداري آند تا صاحب مطلب رديه 

همه يا يكي از ايشان، براي يك  شود، تا  ب حق نشر رديه، اين حق به وراث وي منتقل ميدر صورت درگذشت صاح
  .شان را پس از درگذشت دارند مقاله يا خبري دربارة درگذشته ورثه همچنين حق رد هر . بار از آن استفاده آند

  . برخوردارند٧ و٦اشخاص حقوقي نيز از حقوق ناشي از احكام دو مادة  . ٨مادة 



  :آند تواند از نشر رديه، اصالحيه يا تكذيبيه خودداري  در شرايط زير مدير نشريه مي. ٩ادة م
  .اگر نشريه پيش از آن مقاله يا خبر را به صورت مناسبي تصحيح آرده باشد. ١ 
  .اگر رديه يا اصالحيه يا تكذيبيه امضايي مستعار يا مبهم داشته باشد. ٢ 
  .ن مقاله يا خبر مورد اعتراض نوشته شده باشدجز زبا اگر به زباني به. ٣ 
مسؤوليت داشته باشد، يا حاوي  اگر مضمون آن مخالف قانون يا حاوي عباراتي باشد آه نشر آن براي نشريه . ٤ 

  .اشخاص باشد آور براي نشريه يا  عباراتي منافي اخالق يا اهانت
  . مورد اعتراض رسيده باشداگر رديه پس از سي روز از تاريخ نشر مقاله يا خبر. ٥ 

تواند از قاضي  صاحب رديه مي   اگر مدير نشريه به بهانة داليل آمده در مادة قبل از نشر رديه خودداري آند،. ١٠مادة 
اين حكم را به طرف مقابل ابالغ آند، و طرف مقابل نيز  امور فوري بخواهد آه دربارة لزوم نشر آن حكم آند، و 

  .طور آتبي اظهار آند روز به ظرف سه  ود را تواند مالحظات خ مي
اگر قاضي به . تجديدنظر نخواهد بود وجه قابل  هيچ آند و اين حكم به قاضي حكم احضار را در مدت يك هفته صادر مي

عهدة صاحب امتياز نشريه  شود، و هزينة آن به  بعدي منتشر مي شمارة وجوب نشر حكم دهد، رديه يا حكم در نخستين 
  . عهدة مدير مسؤول خواهد بود منتشرآنندة آن يا به يا 

نقدي از بيست تا صد هزار  اگر نشريه از اجراي حكم قاضي خودداري آند، مديرمسؤول به پرداخت جزاي . ١١مادة 
 در هر حال در. شود روز تأخير در نشر تكذيبيه، محكوم مي ليرة لبناني، افزون بر جزاي نقدي اآراه در نشر، براي هر 

  ).محكوميت حبس لغو شده است(شود  انتشار تكذيبيه ملغي نمي صورت فراهم بودن شرايط، 

 نشرهاي ممنوعه. فصل سوم
  :براي همة مطبوعات نشر موارد زير ممنوع است . ١٢مادة 

محاآمات مربوط به طالق و فسخ  رويدادهاي تحقيقات جنايي و جرم پيش از جلسة علني، محاآمات محرمانه و . ١ 
هيأت وزيران و رويدادهاي جلسات محرمانة مجلس شورا يا  ازدواج و هجر و فرزندپذيري، رويدادهاي جلسات 

مجلس جايز  شدن به دفتر  هايشان، پس از سپرده  ها و همچنين گزارش مقررات اين آميسيون هاي آن؛ نشر  آميسيون
  .آه خود آميسيون خالف اين را مقرر آند است، مگر آن

هاي صادره از ادارة  اعالميه استثناي تصميمات و  دهاي تحقيقات ادارة بازرسي مرآزي و بازرسي قضايي، بهرويدا. ٢ 
  .يادشده

؛ ” محرمانه“عمومي با عبارت  هاي مربوط به يكي از ادارات  هايي از پرونده ها يا بخش ها و اوراق و پرونده نامه. ٣ 
  .ببينند، حق پيگرد قانوني نشريه را دارند زيان اگر اشخاص يا نهادهايي از نشر مواد يادشده 

  .ها را ممنوع آرده باشد رويدادهاي دعاوي حقوقي آه دادگاه نشر آن. ٤ 
هرگونه تخلف از احكام اين  . ها، مقاالت، تصاوير، و اخبار منافي اخالق و آداب عمومي ها، نامه ها، آتاب گزارش. ٥ 

ليرة لبناني است، و محكوميت نبايد از حداقل جزاي نقدي   تا سيصد هزار ماده مستوجب پرداخت جزاي نقدي از صد
غيرمستقيم ، به  هاي مادي و معنوي مستقيم و  آردن حقوق شخصي بايد زيان دادگاه در مشخص تر باشد، و  يادشده آم
  ).محكوميت حبس لغو شده است(  شده باشد، را درنظر بگيرد  آه از ارتكاب جرم ناشي   شرط آن

  .سياسي منتشر آنند توانند پژوهش، خبر، تصوير يا تفسيرهاي  مطبوعات غيرسياسي نمي. ١٣مادة 
محكوميت نبايد از حداقل . لبناني است هرگونه تخلف از احكام اين ماده مستوجب جزاي نقدي از ده تا بيست هزار ليرة 

دادگاه مطبوعات بايد به لغو مجوز حكم دهد، و تكرار تخلف ظرف يك سال،  در صورت . تر باشد جزاي نقدي يادشده آم
  . سال از گرفتن مجوز ديگر محروم است امتياز نشرية لغو مجوز شده نيز تا سه صاحب 

را منتشر آند، به پرداخت  آنند  اي نام آساني آه از پرداخت حق اشتراك نشريه خودداري مي هر نشريه. ١٤مادة 
حق اشتراك، تنها در صورت وجود يك تقاضاي مشخص قابل  . شود  محكوم ميجزاي نقدي تا بيست هزار ليرة لبناني

  .نيستند شود،  اي آه به اشتباه برايشان فرستاده مي همچنين افراد ملزم به بازگرداندن نشريه پيگيري خواهد بود، و 
داخت آن شده، ممنوع است و پر  براي جبران جزاي نقدي مالي آه فرد محكوم به   ]   حساب   [  اعالم گشايش. ١٥مادة 

شش ماه، و جزاي نقدي تا دويست هزار ليرة لبناني، يا يكي از اين  هرگونه تخلف از احكام اين ماده موجب حبس تا 
  . دو است

 



  ]   شانتاژ   [  تهديد و ارعاب . فصل چهارم
و با ايجاد رعب از افشاي  آند هرآسي ديگري را از طريق مطبوعات و تبليغات يا هر شيوة ديگري تهديد . ١٦مادة 

منفعتي غيرمشروع براي خود يا ديگري دست يابد و اين  اسازي وي و يا ارائة خبري، بخواهد به  مطلبي و رسو
شش ماه تا  چنان باشد آه به شخصيت و حيثيت وي يا نزديكانش آسيب برساند، به حبس از  افشاي اطالعات يا اخبار 

يكي از اين دو مورد، عالوه بر پرداخت  از دويست تا سيصد هزار ليرة لبناني، يا دوسال، و پرداخت جزاي نقدي 
تر باشد، و دادگاه در تعيين حقوق خصوصي  نبايد از حداقل خسارت آم محكوميت . شود ديده، محكوم مي تاوان زيان
  .باشند، درنظر بگيرد جرم آه ناشي از ارتكاب  مادي و معنوي مستقيم و غيرمستقيم را، به شرط آن هاي  بايد زيان

زنند،  در لبنان دست به اين عمل مي محكوميت يادشده در بند نخست اين ماده براي مطبوعاتياني آه عليه افراد مقيم 
آساني باشد آه از لفظ مطبوعاتي سوءاستفاده آرده باشد محكوميت وي  اگر شخص متخلف از . قابل اجرا خواهد بود

نتيجة محاآمه توقيف  درنگ تا مشخص شدن  جع قضايي مربوطه نيز حق دارد آنان را بيخواهد شد، و مر دوبرابر 
  .آند

شود، و ظرف گذشت پنج سال از  طور قطعي محكوم   آسي آه به استناد يكي از دو بند نخست و دوم اين ماده به 
حكوميت يادشده در بند نخست مشمول همان بند است، مرتكب شود، م محكوميت مجددًا همان جرم را، يا جرمي را آه 

صورت تكرار، مدت  شود، و در  شود، و به همراه آن نشريه نيز به مدت پانزده روز تعطيل مي برابر مي براي وي دو 
  .تعطيل نشريه سه ماه خواهد بود

 
 
 

 ناسزا، توهين و تحقير. فصل پنجم
نشده باشد، احكام قانون   به موردي اشاره در مورد مسائل ناسزا، توهين و تحقير، اگر در اين قانون. ١٧مادة 

اين مسأله يا هر مسألة ديگر مرتبط با جرائم مطبوعات اين  شرايط قبول شكايت ناشي از . آيفرهاي عام جاري است
افراد  سه ماه از تاريخ نشر خبر موضوع شكايت، براي افراد مقيم در لبنان، و شش ماه براي  است آه شكايت ظرف 

  . لبنان، تقديم شودمقيم در خارج
ديده اقامه  حقيقي زيان شخص حقيقي باشد، دعوي ناسزا و توهين بنابر شكايت  اگر جرم در مورد شخص. ١٨مادة 
  . شود مي

رئيس، به نام شخص حقوقي  اگر جرم در مورد شخص حقوقي باشد، دعوي ناسزا و توهين بنابر شكايت . ١٩مادة 
  .شود ديده اقامه مي زيان
نقدي از شصت تا صد هزار ليرة  واسطة مطبوعات حبس از سه ماه تا يك سال و جزاي  محكوميت ناسزا به. ٢٠مادة 

  .تر باشد يك از دو مجازات نبايد از حداقل يادشده آم هيچ لبناني، يا يكي از اين دو است، و در صورت تكرار 
از بيست تا شصت هزار ليرة  و جزاي نقدي واسطة مطبوعات حبس از يك تا شش ماه  محكوميت توهين به. ٢١مادة 

  .تر باشد از اين دو مجازات نبايد از حداقل يادشده آم يك  لبناني يا يكي از اين دو است، و در صورت تكرار هيچ
حبس از يك تا شش ماه، و   يا مقامش  محكوميت تحقير يا توهين يا ناسزا به يك آارمند به سبب وظيفه. ٢٢مادة 

يك از اين دو  يكي از اين دو است، و در حالت تكرار هيچ  شصت هزار تا صد هزار ليرة لبناني، يا جزاي نقدي از
  .تر باشند آم مجازات نبايد از حداقل يادشده 

آه از اختيارات عام برخوردار  اگر آارمندي آه در مورد او ناسزا و توهين يا تحقير اعمال شده از آارمنداني باشد 
اي در پست قضاوت باشد، از يك تا دو سال،  در مورد قاضي  سه ماه تا يك سال خواهد بود، و اگر باشد، محكوميت از

يك از دو  دويست هزار ليرة لبناني يا يكي از اين دو خواهد بود، و در صورت تكرار هيچ و جزاي نقدي از صد تا 
  .تر باشد مجازات نبايد از حداقل يادشده آم 

مادي و معنوي مستقيم و  هاي  ، بايد در تعيين حقوق خصوصي، زيان٢٢ و ٢١ ، ٢٠د دادگاه در همة موارد موا
  .يادشده ناشي از ارتكاب جرم باشد هاي  آه زيان غيرمستقيم وارده را درنظر بگيرد، به شرط آن

  .شود ديده اقامه مي دعوي تحقير براساس شكايت زيان



 صدمه به حيثيت مقام اول آشور. فصل ششم
حيثيت وي آسيب برساند، يا  اين تعرض به  آه  اي گونه  به اي به مقام اول آشور اعتراض آند،  اگر نشريه.٢٣مادة 

نسبت به وي يا نسبت به رئيس يك دولت بيگانه تلقي شود،  مطلبي دربارة وي منتشر آند آه ناسزا ، توهين و تحقير 
  .شود ديده، مطرح مي بدون شكايت زيان دعواي حق عمومي، 

تواند  ويژه واگذارد، و دادگاه ويژه مي هاي نشريه را مصادره آند و آن را به دادگاه  تواند نسخه دستان استينافي ميدا
جزاي نقدي از پنجاه ميليون تا صد ميليون ليرة لبناني، يا يكي از  به محكوميت حبس زندان از دو ماه تا دو سال، و 

  . باشد تر  از يك ماه و جزاي نقدي از حداقل آمده در اين ماده آمدهد، و مجازات حبس نبايد  اين دو حكم رأي 
  از محكوميت يا مشمول مرور زمان طور قطعي محكوم شود، و پيش گذشت سه سال  فردي آه به استناد اين ماده به

آه در بند  مرتكب جرم ديگري مشمول اين بند باشد، مجازات وي چنان بودن آن مجددًا همان جرم را مرتكب شود، يا 
  . گردد شود، و نشريه نيز به مدت دو ماه تعطيل مي دوبرابر مي دوم ذآر شده، 

تحريك به ارتكاب جرم و تحريك تعصبات و تهديد امنيت . فصل هفتم
 آشور

 ٢١٨براساس احكام مادة  هرآس از راه نشر يا تبليغات در يك نشريه يا جز آن محرك ارتكاب جرم شود، . ٢٤مادة 
دعوت به جرم يا تشويق آن نوشته شده باشد، تحريك  شود، و هر مطلبي آه به قصد  يفرها مجازات ميقانوِن آ

  . آيد شمار مي به
شمار آيد، يا  شده در آشور به شناخته رسميت  اي مطلبي منتشر آند آه تحقير يكي از ادياِن به  اگر نشريه. ٢٥مادة 

عمومي را به آشوب بكشد، يا امنيت آشور، حكومت، وحدت،  لح اي يا نژادي را برانگيزد، يا ص تعصبات طايفه
مصادره  هاي نشريه را  تواند شماره خارجي لبنان را به مخاطره افكند، دادستان استيناف مي آشور، يا روابط  مرزهاي

قدي از پنجاه تا تا سه سال، و جزاي ن تواند به حبس از يك  در اين صورت دادگاه يادشده مي. و به دادگاه ويژه واگذارد
 نبايد از دو ماه، و جزاي نقدي نبايد  آند، و در هر حال مجازات حبس صد ميليون ليرة لبناني، يا يكي از اين دو، حكم 

  .تر باشد آم از حداقل آمده 
 جرم ، همان زمان  مرور  آيفر يا مشمول فردي آه به استناد اين ماده قطعًا محكوم شود، و پيش از گذشت هفت سال از 

اين ماده شود، آيفر يادشده در بند سابق دوبرابر است، و نشريه نيز  را تكرار آند، يا مرتكب جرمي مشمول احكام 
  .شود شش ماه تعطيل مي حداقل به مدت 

 مسؤوليت جرائم مطبوعاتي. فصل هشتم
و عامل اصلي ارتكاب به هرد موضوع مجازات مربوط به جرائم مطبوعاتي، مديرمسؤول و نويسندة مقاله، . ٢٦مادة 

. آيفرها، مربوط به شرآت يا دخالت در جرم نيز قابل اجرا است در اين زمينه احكام قانوِن . شوند جرم محسوب مي
مدني  هاي دادگاه مسؤوِل  نيز به دليل وابستگي به نشريه در مورد حقوق شخصي و هزينه صاحب امتياز نشريه 

  .جرم ثابت شود آه دخالت عملي وي در  ارد، مگر آنشود، و مسؤوليت جزايي ند شناخته مي
ها و بيانات نمايندگان  انتشار گفته در صورت . اش از مصونيت برخوردار است شورا در مدت نمايندگي  عضو مجلس  

 و اين موارد نيز  ها و بيانات مبرا نيستند، مسؤوليت انتشار آن گفته مجلس، مديرمسؤول و صاحب امتياز نشريه از 
  .شود مطبوعات در زمينة نشر مي مشمول قانون 

عنوان عامل اصلي، و  مؤلف، به عهدة  بيني نشده، به  اي آه در مادة قبل پيش مسؤوليت جرائم مطبوعاتي. ٢٧مادة 
عهدة مسؤول چاپخانه  يا ناشر شناخته نشوند، مسؤوليت به اگر نويسنده . آننده است عنوان عنصر دخالت ناشر، به

  . چاپخانه مسؤوليت مدني خواهد داشت حب امتياز است و صا
  .شود اعمال مي  بر آن ٢٦ شده احكام بند دوم از مادة  در مواردي آه در بند نخست اين ماده اعالم

شان در  هاي دادگاه آارآنان هزينه هاي انتشارات و توزيع در مورد حقوق خصوصي و  ها و بنگاه صاحبان چاپخانه
  .تي، مسؤوليت مدني دارندمورد مسائل مطبوعا

وجه نبايد با نام روزنامة  هيچ به اي آه براساس يك دستور يا حكم، مجوز آن لغوشده،  شده يا نشريه نشرية تعطيل
اي آه موجب اشتباه شود و خواننده  گونه نام نشرية خود به  گرفتن مجوز آن، يا از طريق نهادن  عاريه ديگر، از طريق 



 شده و  گرفته خواند، و هر شيوة ديگر آه در آن تعطيلي نشريه ناديده  نشريه تعطيل شده را مي گمان آند آه همان 
رساني مصادره، و نشريه همدست نيز با همان  اطالع در اين صورت نشرية متخلف فورًا به دستور وزير . منتشر شود

  .شود مي دستور، از يك تا سه ماه تعطيل 

 اصول محاآمات. فصل نهم
و احكام آن قابل تجديدنظر در  آند،  دادگاه استيناف به همة مسائل مربوط به جرائم مطبوعات رسيدگي مي. ٢٨مادة 

  .عنوان يك مرجع استينافي است برابر دادگاه تميز، به
  .يك از جرائم مطبوعاتي جايز نيست توقيف احتياطي در هيچ

انجام، و قضيه را در مدتي   قاضِي تحقيق بايد آن را شده نيارمند تحقيق قضايي باشد، اگر دعوي اقامه. ٢٩مادة 
  .حداآثر پنج روز به دادگاه احاله دهد

دادگاه بايد حداآثر پس از پنج  شود،  آه دعوي مستقيمًا يا به تصميم قاضِي تحقيق به دادگاه احاله  هنگامي. ٣٠مادة 
مهلت تجديدنظر . از تاريخ آغاز محاآمه صادر آندحداآثر ده روز  روز محاآمه را آغاز آند، و حكم خود را ظرف مدت 

دادگاه تميز بايد ظرف مدت حداآثر پنج روز آغاز شود و حكم . روز براي اعتراض است ده روز براي تميز، و پنج 
  .خود را در مدت حداآثر ده روز از تاريخ تقديم درخواست تميز، صادر آند 

  .رساني بدهد  وزارت اطالعاي از احكام صادره را به دادگاه بايد خالصه
يا قانون مطبوعات مصوبة  آه با اين بخشنامة رسمي  متن آامل قانون اصول محاآمات جزايي، درصورتي. ٣١مادة 
  .قابل اجرا است  در تناقض نباشد، در دادگاه مطبوعات ١٩٦٢ سپتامبر ١٤

 نشر احكام. فصل دهم
طورآامل يا  صورت رايگان و به به ن حكم مقرر دارد آه حكم يادشده تواند در هما دادگاه صادرآنندة حكم مي. ٣٢مادة 
آه مقاله موضوع دعوي منتشرشده، و  حكم و در همان جايي  طور خالصه در نخستين شمارة منتشره پس از ابالغ  به

در سه روزنامه  هاي عادي  تواند حكم يادشده را به هزينة محكوم و با قيمت آگهي همچنين مي. شود با همان قلم، چاپ 
  حبس، از دو تا شش ماه، و جزاي نقدي از بيست  به  اگر محكوم از اجراي احكام اين ماده خودداري آند،. منتشر آند

  .شود از اين دو، محكوم مي تا شصت هزار ليرة لبناني، يا يكي 
 احكام عام و گوناگون. فصل يازدهم

اما براي . شود آيفرها استفاده مي ، از احكام قانوِن  ة رسمي نيامدهتعيين مجازات اعمالي آه در اين بخشنام. ٣٣مادة 
براي آن مشخص نشده، جزاي نقدي تا هزار ليرة لبناني درنظر  هايي آه در متن اين قانون آمده، و مجازاتي  تخلف

  .شود گرفته مي
شمار  ديگر قوانين لبنان، ملغي به احكام متناقض با احكام اين بخشنامة رسمي در قانون آيفرهاي عمومي و . ٣٤مادة 
هاي مواد همتا در  تر از مجازات در مواد اين بخشنامه، سبك شده  گرفته  نظر هاي در آه مجازات درصورتي. آيند مي

نفع  هاي مرتكب شده، به  ديگر قوانين لبنان باشد، متن اين بخشنامة رسمي در مورد جرم قانوِن آيفرهاي عمومي و 
  . ودش مجرم رعايت مي

  . آمده، تعديل شده است  ٢آه در صفحة   به صورتي١٤/٩/١٩٦٢مادة دهم قانون مطبوعات مصوبه . ٣٥مادة 
  ).ماده در مورد ضمانت نقدي بودند اين دو (اند   لغو شده١٨/٥/١٩٩٤ مورخة ٣٣٠ قانون شمارة ٣٧ و ٣٦دو مادة 

 سانسور مطبوعات. بخش دوم
  :ها تابع احكام زير است هسانسور مطبوعات و رسان. ٣٨مادة 
شورش مسلحانه، آشوب يا  العاده، همچون زماني آه آشور يا بخشي از آن با خطر جنگ،  در شرايط فوق. ٣٩مادة 

آميز، حكومت  رو است، يا هنگام رويدادهاي فاجعه عمومي روبه آنندة نظام يا امنيت يا سالمت  اوضاع و شرايط تهديد
پيش  ها را از  رساني، همة مطبوعات و رسانه  وزيران، بنا به پيشنهاد وزارت اطالعهيأت تواند با بخشنامة  مي

گيرد، مشخص  عهده مي مسؤوليت آن را به در اين بخشنامه شيوه و چگونگي سانسور و مرجعي آه . سانسور آند
  .شود مي

اين اصول همچنين . شود لغو ميرساني  اطالع اي از سوي هيأت وزيران بنا به پيشنهاد وزير  سانسور طبق بخشنامه
شود  اآنون در حال اجراست، مي  در مورد رفع سانسور آه هم١/١/١٩٧٧مورخة   ١شامل بخشنامة رسمي شمارة 



  ). لغو شده است١٩٨٥سانسور بنا به قانون مصوبة مجلس شورا سال (  
جمله دعوي ابطال در ديوان عالي  ها يا بخشنامة لغو آن به هيچ صورتي، از  بخشنامة سانسور مطبوعات و رسانه

  . آشور قابل تجديدنظر نيست
مصادره و انتشار آن ممنوع  هاي آن  اي خالف بخشنامة پيش سانسور منتشر شود، شماره اگر نشريه . ٤٠مادة 
  . مطبوعات به اساس دعوي، قابل اجرا خواهد بود شود، و دستور توقيف تا هنگام رسيدگي دادگاه  مي
 و جزاي  از يك تا سه سال، آننده، حبس  ازات مسؤوالن، چه فاعل و چه معاون، چه شريك و چه تحريكمج . ٤١مادة

تواند  دادگاه مي. تر باشد نبايد از حبس به مدت يك ماه آم نقدي از صد تا سيصد هزار ليرة لبناني است، و مجازات 
به  ف در اجراي دستور اداري پيش از دعوي نيز مدت توقي. مدت يك تا سه ماه صادر آند دستور توقيف نشريه را به 

  .شود اين مدت اضافه مي
سال از محكوميت مجددًا همان جرم يا  طور قطعي محكوم شده باشد و پيش از گذشت دو   به٤٠آسي آه براساس مادة 

و نشريه نيز گردد  مجازات وي، آه در بند پيشين يادشده، دوبرابر مي جرمي مشمول همين مجازات را مرتكب شود، 
  .شود ماه تعطيل مي به مدت شش 

 
عادي مورد  عادي يا غير احكام دادگاه مطبوعات در مورد سانسور مطبوعات موضوع از طريق مراجعة  . ٤٢مادة 

  .از تاريخ احالة موضوع به دادگاه، نظر بدهد قبول دادگاه نيست، و دادگاه بايد در مدتي حداآثر بيست روز 
شحصي براي تجديدنظر قابل  وجه از طريق مراجعة  هيچ اداري در مورد توقيف يا مصادرة نشريه بهدستور . ٤٣مادة 

  .دعوي قضايي تام مربوط به ديوان عالي آشور پيگيري نيست، از جمله دعوي مربوط به انصراف يا 
 نظارت بر درآمدهاي مطبوعات. بخش سوم

امتياز نشريه  آن صاحب ، آه براساس ١٤/٩/١٩٦٢ات مصوبة  از قانون مطبوع٤١با رعايت احكام مادة . ٤٤مادة 
  :صاحب امتياز نشريه در اين باره وظايف زير را دارد  قانون بازرگاني را تنظيم آند، ١٦بايد سه دفتر مذآور در مادة 

ارت نشرية خود را به وز بار دفترحسابداري مربوط به  صاحب امتياز هر نشريه بايد هر شش ماه يك . ٤٥مادة 
اي و قانوني آن در اين   به مفهوم حرفه آار مطبوعاتي، تنها مبالغ يا درآمدهاي ناشي از انجام . رساني ارائه آند اطالع

  .شود دفتر وارد مي
استفاده از همة طرق براي اثبات  همچنين بايد با . عمل آورد وزارت يادشده نيز بايد در محاسبات دقت الزم را به

ها و فروش  هاي تبليغاتي و نظارت بر انتشار، از درآمد آگهي شرآت مله مراجعه به دفاتر صحت محاسبات، از ج
  .آند اطمينان حاصل 

تر  براساس بودجة اخير آن، بيش  اثبات شود، و اين آسري از سه چهارم اموال ويژة نشريه،  اگر آسري بودجه
هد تا در پايان مهلت مقرر دفتر حسابداري مجددًا ارائه نشريه مهلت د تواند شش ماه به  رساني مي نباشد، وزير اطالع

رساني  اطالع گيرد، وزير  از اين مدت مشخص شود آه درآمد خالص نيمي از آسري را دربر نمي اگر پس . شود
شده و به شرطي آه از  باتوجه به ارزيابي انجام تواند از دادگاه مطبوعات بخواهد آه حكم تعليق انتشار نشريه را  مي
  .تر نشود، صادر آند سال بيش يك

تواند از دادگاه بخواهد حكم  مي رساني  تر باشد، وزير اطالع اما اگر آسري از سه چهارم اموال ويژة مطبوعات بيش
  .سال، صادر آند حداآثر يك مدتي تعليق انتشار نشريه را بالفاصله و بدون مهلت، و به 

  .استمنظور از آسري بودجه، آسري بودجة متراآم 
صاحب امتياز آن ثابت آند آه  آه  تواند دوباره منتشر شود، مگر آن نشريه پس از انقضاي مدت تعليق نمي . ٤٦مادة 

در اين صورت بايد منبع اين درآمد و چگونگي . است دست آورده  درآمد الزم براي جبران آامل آسري را به
تر از وي بخواهد و باتوجه به  تواند توضيحات و ادلة بيش ساني مير وزير اطالع. آند  را اعالم و اثبات  آوري آن فراهم

هاي معارض با منافع  شيوه وي و عدم استفاده از  داليل صاحب امتياز نشريه، آه نمايانگر صحت منابع تأمين مالي  
  .عمومي است، تصميم انتشار مجدد نشريه را اتخاذ آند

رغم دستور تعليق  به  يا يكي از آن دو، در صورت انتشار نشريه ،٤٦ و ٤٥تخلف از احكام دو مادة  . ٤٧مادة 
هاي منتشرشده از سوي  عالوه بر مصادرة فوري شماره هزار ليرة لبناني،   تا شصت مستوجب جزاي نقدي از بيست

  ).آيفر حبس لغو شده است(  دادسراي استيناف است 
تواند ثابت آند  اي نمي نشريه اني ثابت شود آه صاحب امتياز رس عالوه بر آنچه آمد، اگر براي وزير اطالع . ٤٨مادة 



دادگاه مطبوعات بخواهد حكم توقيف انتشار نشريه را از سه تا  تواند از  دست آمده، مي درآمد نشريه از راه مشروع به
. محكوم آند رده دست آو دادگاه بايد متخلف را به جزاي نقدي به ميزان دو برابر مبالغي آه به شش ماه صادر آند، و 

اي معارض با منافع  بيگانه يا محلي، و به شيوه اگر ثابت شود آه منافع يادشده از طريق خدمت به منافع دولت يا نهاد 
 مجازات متخلف حبس  ، دست آمده اي يا تحريك آشوب به برانگيختن تعصبات طايفه عمومي يا نظام سياسي، يا در راه 

تواند حكم توقيف  دادگاه مي ي نقدي از دويست هزار تا دو ميليون ليرة لبناني است، و شش ماه تا دو سال، و جزا از 
  .قطعي نشريه را لغو مجوز آند طور  تواند به نشريه را از شش ماه تا دو سال بدهد و مي

 وزير بنا به درخواست اي از هيأت وزيران  جزئياِت اجراي نظارت بر درآمدهاي مطبوعات با بخشنامه . ٤٩مادة 
  .شود رساني مشخص مي اطالع
  .آيد شمار مي مضمون آن ملغي به همة احكام متناقض با احكام اين بخشنامة رسمي، يا احكام ناسازگار با  . ٥٠مادة 

 
  .اين بخشنامه به محض انتشار در روزنامة رسمي قابل اجرا است . ٥١مادة 

 هاي انتشارات و فروش مطبوعات بنگاه. بخش سوم
 هاي انتشارات بنگاه. ولفصل ا

  :زير به وزارت ارشاد بدهد اي براي مجوز با اطالعات  متقاضي بنگاه انتشارات، بايد درخواست امضا شده. ٧١مادة 
  .آنندة مجوز، تابعيت، محل تولد و سن نام درخواست. ١ 
  .محل اقامت و نشاني. ٢ 
  .نام بنگاه انتشارات و محل آن. ٣ 
  ...ي، ادبي، سياسيآموزش: شيوة آن. ٤ 
  .نام مديرمسؤول، تابعيت، محل تولد، سن، تحصيالت علمي، نشاني محل اقامت.٥ 
  .شوند، و نام صاحب امتياز آن هاي اين بنگاه در آن چاپ مي اي آه آتاب نام چاپخانه.٦ 
  .جا را پذيرفته است مسؤوليت آن شده از وي آه نشان دهد  نام مديرمسؤول چاپخانه و نشاني وي، و گواهي امضا.٧ 

اگر شرآتي سهامي خاص باشد،  اگر اين بنگاه يك شرآت عادي باشد، بايد مديرعامل آن درخواست را امضا آند، و 
در اين صورت نام اعضاي شوراي اداري و تابعيت و . امضا آند باز هم درخواست را بايد رئيس شوراي اداري آن 

نامة شرآت  آئين اي از  ت نيز بايد در درخواست يادشده آورده شود، و نسخهنشاني و سرماية شرآ محل اقامت هريك و 
  :شوند   اسناد زير نيز بايد به درخواست پيوست. به درخواست پيوست شود

  .پيشينة وي اي از سوء فتوآپي مطابق با اصل مدارك علمي مديرمسؤول و نسخه. ١ 
اي تأييد  اخالقي و حرفه  شوراي اتحاديه مديرمسؤول را از نظر گواهي از اتحادية ناشران لبنان، آه نشان دهد. ٢ 

  .آند مي
  .آننده و مديرمسؤول  رخ از درخواست دو عكس تمام. ٣ 

  .خواهد بود در صورت موافقت يا مخالفت با درخواست، مادة بيست و نهم اين قانون جاري . ٧٢مادة 
 

  :زير را حائز باشد  اين قانون شرايط ٣٠ بر شرايط مادة مدير مسؤول بنگاه انتشاراتي بايد عالوه. ٧٣مادة 
هنگام اجراي اين قانون مديرمسؤول  اين شرط براي آسي آه . حداقل مدرك ديپلم لبنان يا معادل آن را داشته باشد

  .بوده باشد، الزم نيست
  . تواند مديرمسؤول بيش از يك بنگاه انتشارات باشد يك نفر نمي

  ]   مطبوعاتي  [  هاي چاپي  فراوردهفروش . فصل چهارم
هاي چاپي باشد،  ديگر فراورده هر آسي آه متقاضي فروش مطبوعات، آتاب، مجالت، عكس، و تصوير و . ٧٤مادة 

اطالعات متقاضي آه شامل نام، نام خانوادگي، شغل، سن،  وزارت ارشاد بنابر . بايد از وزارت ارشاد مجوز بگيرد
  .دهد مجوز مي  شده است، به او  رخ پيوست اي از عدم سوءپيشينه، دو عكس تمام  و نسخههويت محل اقامت، برگة 

 و در صورت تكرار، متخلف بنابر  است، تخلف از احكام اين ماده مستوجب جزاي نقدي از هزار تا ده هزار ليرة لبناني 
  . شود ادامة آار منع مي دستور وزير ارشاد تا دريافت مجوز رسمي از 



 يا با احساسات قومي،  عمومي، آنندگان و فروشندگان، خبري آه در نشريه نيامده يا با اخالق و آداب  توزيع. ٧٥ة ماد
  .ديني يا وحدت ملي منافات دارد را نبايد تبليغ آنند

وز مستوجب حبس تا ده ر تخلف از احكام مادة قبل مستوجب جزاي نقدي تا پانصد ليرة لبناني و تكرار آن . ٧٦مادة 
  . است

 اتحادية مطبوعات لبنان. بخش چهارم
 احكام عام. فصل نخست

مطبوعات لبنان و سنديكاي  اند از سنديكاي  يافته دارند آه عبارت مطبوعاتيان دو هيأت مستقل سازمان. ٧٧مادة 
شود و  ن تشكيل ميلبنا” اتحادية مطبوعات“اي به نام  عاليه از اين دو سنديكا هيأت . دبيران تحريرية مطبوعات لبنان

  .گيرند عهده مي مطبوعات رياست آن، و رئيس سنديكاي دبيران دبير آلي آن را به رئيس سنديكاي 
شخصيت حقوقي برخوردار  مرآز اتحادية مطبوعات لبنان بيروت و گسترة آن همة خاك لبنان است و از . ٧٨مادة 
  . است

 سنديكاي مطبوعات لبنان. فصل دوم
لبنان، آه از شرايط  مومي سنديكاي مطبوعات لبنان از همة صاحبان امتياز مطبوعات در ع مجمع. ٧٩مادة 

گيري يا  يك نشريه به هنگام رأي. شود تشكيل مي  اين قانون برخوردار هستند، ١٠مطبوعاتيان لبناني براساس مادة 
صاحب امتياز آن است، توسط مدير، اي آه يك غيرمطبوعاتي  رأي ندارد، اما نشريه نمايندگي در هر هيأت بيش از يك 

شود، و در اين  نمايندگي مي )  اين قانون ١٠در صورت احراز شرايط آمده در مادة ( سردبير، مدير امور بازرگاني  
اگر اين نماينده به عضويت شوراي سنديكا انتخاب شود،  . صورت نماينده در مقام صاحب امتياز نشريه خواهد بود

  .شود وي از سوي نشريه در طول دورة شورا لغو نمي يندگي عضويت وي با لغو نما
سه سال يك جلسة انتخاباتي در  آند، و هر  عمومي يك جلسة عادي در سال در ماه نوامبر برگزار مي مجمع . ٨٠مادة 

  .آند العاده برگزار مي جلسات فوق آند، و در صورت لزوم نيز  ماه دسامبر برگزار مي
گروه نخست اعضاي نمايندة . شوند مي عمومي در همة جلسات اين مجمع به دو گروه تقسيم  عاعضاي مجم . ٨١مادة 

هاي نقلي و  ها، خبرگزاري نمايندة مطبوعات غيرسياسي، خبرگزاري مطبوعات سياسي، و گروه دوم اعضاي 
  .تخصصي هستند هاي  نشريه
همچنين آسي آه . رأي دارند عمومي تنها يك  مجمعاي دو نفر باشند، در جلسات  اگر صاحب امتياز نشريه . ٨٢مادة 

اين ترتيب آه هريك از نشريات وي توسط مدير  نشريه باشد، به  تواند نمايندة بيش از يك  بيش از يك نشريه دارد، نمي
  .شوند مي نمايندگي )  اين قانون١٠در صورت احراز شرايط مذآور در مادة (مدير بازرگاني  مسؤول يا سردبير يا 

  :اند از اختيارات مجمع عمومي عبارت . ٨٣مادة 
  .آند تصويب بودجة ساالنه آه شوراي سنديكا آن را پيشنهاد مي. ١ 
  .شدن آه اعضا بايد بپردازند آردن حق عضويت و حق پذيرفته مشخص. ٢ 
  .ها بازنگري محاسبات سال پيش و تصديق آن. ٣ 
عمومي  العادة مجمع جلسة فوق  مسائلي آه در تقاضاي برگزاري بررسي مسائل موردتوجه شوراي سنديكا، يا. ٤ 

  .شود مطرح مي
نامة سنديكا   اصولي آه در آئين انتخاب اعضاي شوراي سنديكا و تكميل آن در صورت آاهش تعداد اعضا، براساس . ٥ 

  . است مشخص شده
  :شود ميشوراي سنديكاي مطبوعات از هيجده عضو، به ترتيب زير تشكيل  . ٨٤مادة 

 هاي سياسي؛  نفر نمايندة روزنامه ـ دوازده
 هاي سياسي؛ ـ پنج نفر نمايندة گاهنامه

 تخصصي؛ هاي نقلي و نشريات  ها، خبرگزاري ـ يك نفر نمايندة مطبوعات غيرسياسي، خبرگزاري
  .آند  ميانتخاب  آمده،  قانون  اين٨١آه در مادة  ـ هرگروه نمايندة خود را جداگانه و براساس تقسيمي

سنديكا مرآب از رئيس و  پس از گذشت سه روز از انتخابات شورا، شورا از بين اعضا، دفتري براي  . ٨٥مادة 
  .آند دار انتخاب مي رئيس و دبير و خزانه نايب



عهده دارد، و هنگام  ها را به  آميسيون رئيس، رياست همة جلسات سنديكا در مجمع عمومي، مجالس و  . ٨٦مادة 
دبير . رئيس جانشين وي خواهد بود نايب در صورت غيبت وي، . دارد بري آرا در اتخاذ تصميمات، رأي او ارجحيت برا

سنديكا را  دار مسؤوليت اموال و امالك منقول و غيرمنقول  در اختيار دارد، و رئيس همراه با خزانه اسناد سنديكا را 
  .عهده دارد به

نامه تنها پس از   اين آئين نامة سنديكا مشخص شده، و  را و وظايف آن در آئينساير اختيارات دفتر شو . ٨٧مادة 
  .تصويب وزير ارشاد قابل اجرا خواهد بود

  :اختيارات شوراي سنديكا . ٨٨مادة 
  .مجمع عمومي اظهارنظر در همة مسائلي آه براي اعضاي سنديكا اهميت دارد، و اجراي تصميمات . ١ 
وزير ارشاد قابل اجرا  اين تعديالت تنها پس از موافقت . نامه و در صورت لزوم تعديل آن نتهيه و تنظيم آئي. ٢ 

  .شود مي
اين تعديالت تنها پس از . تعديالت تعديل نظام مالي در صورت لزوم و دريافت موافقت مجمع عمومي در مورد اين . ٣ 

  .شود موافقت وزير ارشاد قابل اجرا مي
  .عمومي مجمع در  ا و نظارت بر محاسبات آن و تهية برآورد بودجه براي عرضه ادارة اموال سنديك. ٤ 
  . اين قانون١٠٠انتخاب اعضاي شوراي تأديبي بنابر مادة . ٥ 
مداخلة شورا بنابر . باشد   اي آه اين اختالفات ناشي از امور حرفه رفع منازعات و اختالفات ميان اعضا، درصورتي. ٦ 

هيچ . گيرد درخواست يكي از اعضاي همان شورا انجام مي ، يا درخواست يكي از آن دو، يا درخواست طرفين نزاع
آه  اين امور مربوط به حرفة مطبوعات عليه همكاران خود به قوة قضائيه شكايت آند، مگر  تواند در  مطبوعاتي نمي

اين صورت موضوع به شوراي تأديبي  ير قبل از آن شورا را آگاه آند تا شايد شورا بتواند آنان را سازش دهد، و در غ
  . شود احاله مي

هاي جاري به شوراي  روش نامه يا مقررات آن و   اي، قوانين سنديكا، آئين واگذاري اعضاي متخلف از اصول حرفه. ٧ 
  .تأديبي

يت از مقام قانون براي حما پيگرد اعضا و اشخاص غيرمطبوعاتي در قوة قضائيه در صورت تخلف از احكام اين  . ٨ 
  .٦٧ و ٥٨  ، ١٠اي، به ويژه براساس مواد  مطبوعاتي و حيثيت حرفه

 اين قانون ٢٧براساس مادة  رسيدگي به همة امور موردتوجه مطبوعات و اظهارنظر در مورد تقاضاي مجوز آه . ٩ 
  . شود از سوي وزارت ارشاد به آنان ارجاع مي

مطبوعات، زمان انتشار و تعرفة  آردن حجم و قيمت  ويژه مشخص هرسيدگي به همة مسائل مربوط به حرفه ب. ١٠ 
  .هاي غيرمشروع جلوگيري از رقابت هاي مربوطه و براي  آگهي پس از رايزني با طرف

مسؤول يا اعزام نمايندگان به  آردن يا تعديل مبالغي آه مطبوعات، به هنگام انتصاب يا تغيير مديران  مشخص. ١١ 
  . خزانه بپردازند از موافقت مجمع عمومي، بايد به  پس  خارج از آشور،

صاحب امتياز به صاحب امتياز  گذاري يا انتقال نشريه از يك  تعديالت الزم بر مبالغي آه مطبوعات هنگام بنيان. ١٢ 
ي، بايد يا تغيير موعد انتشار، پس از موافقت مجمع عموم ديگر يا تغيير زبان يا انتقال از يك منطقه به منطقة ديگر 

  .به خزانه بپردازند
احكام اين قانون و در  ها و مقامات اداري هنگام تخلف از  پيگرد اعضا و اشخاص غيرمطبوعاتي در دادگاه. ١٣ 

تقلب در انواع مطبوعات و به ويژه در موارد  صورت از بين رفتن حقوق همكاران مطبوعاتي توسط آنان از راه 
  .  اين قانون٥٦ و ٣٥   ، ٣٣ ، ٢٧  ،٢١ ، ٧ ، ٦ ، ٥مرتبط با مواد 

 سنديكاي دبيران مطبوعات لبنان. فصل سوم
نشرياتي آه در لبنان منتشر  عمومي سنديكاي دبيران مطبوعات لبنان از همة مطبوعاتيان فعال در  مجمع . ٨٩مادة 
آه در  ود، به شرط آنش ، تشكيل مي) اين قانون١٠براساس مادة (  شوند، و صاحب امتياز آن مطبوعات نيستند  مي

  .نامشان ثبت شده باشد فهرست سنديكا 
سنديكا باشند، و حق دريافت  آه عضو  توانند آار دبيري مطبوعات را انجام دهند، بدون آن بيگانگان مي. ٩٠مادة 

  :دارند آارت خبرنگاري به عنوان دبير نشريه با شرايط زير را 
  شته باشند؛اجازة اقامت در لبنان و آار را دا: نخست



  .اصل همكاري متقابل بين آشور متبوع وي و لبنان وجود داشته باشد: دوم
 اين قانون برگزار ٨٣و   ٨٠ها و جلسات خود را بر اساس دو مادة  عمومي سنديكاي دبيران دوره مجمع. ٩١مادة 
  .آند مي

سه روز از انتخابات شورا،  شت شود، و پس از گذ شوراي سنديكاي دبيران از دوازده عضو تشكيل مي. ٩٢مادة 
  . اين قانون قابل اجرا است٨٧ و ٨٦احكام دو مادة 

 اين ٨٨هشت بند نخستين مادة  اختيارات شوراي سنديكا، در مورد امور مالي، اداري و تأديبي براساس . ٩٣مادة 
  .شود قانون مشخص مي

  .آيد مي آه بخشنامة آن در پي اي هستند  گزارشگران مطبوعات بيگانه تابع نظام ويژه. ٩٤مادة 

 شوراي عالي مطبوعات. فصل چهارم
اين شورا از دو دفتر سنديكاي  . آيد از اتحادية مطبوعات لبنان هيأتي به نام شوراي عالي مطبوعات پديد مي. ٩٥مادة 

سال انتخاب  كها، آن دو نفر را براي مدت ي آه شوراي آن مطبوعات و سنديكاي دبيران و دو عضو از هر سنديكا، 
هم  آه حداقل يك بار در هر ماه، يا به هنگام درخواست شوراي يكي از دو سنديكا، گرد  شود،  آند، تشكيل مي مي
  .آيند مي

ها   حكومت در اين شورا و همة آميسيون االختيار  رئيس ادارة آل مطبوعات و مسائل حقوقي وزارت ارشاد نمايندة تام
  .هاي آن خواهد بود و هيأت

  .آند گيري مي خواهد آمد، تصميم  ٩٧رئيس ادارة آل مطبوعات در ادارة آل يادشده براي آميسيوني آه در مادة 
  .شد اي مشخص خواهد  االختيار حكومت در اين شورا با بخشنامه اختيارات نمايندة تام

  :اختيارات شوراي عالي مطبوعات. ٩٦مادة 
استثناي مسائل  مهم است، به طور عام و مشترك  وعات و مطبوعاتيان بهرسيدگي به همة مسائلي آه براي مطب. ١ 

  .ويژة هر سنديكا
  .شود قابل اجرا مي نامة اتحادية مطبوعات لبنان، آه پس از موافقت وزير ارشاد با آن  تهيه و تنظيم آئين. ٢ 
  . نيز به آن آمك خواهد آرد ولت گذاري صندوق بازنشستگي مطبوعاتيان و آمك به آنان، آه د تالش براي بنيان. ٣ 
  .هاي بزرگ هاي مشترك براي نمايندگي مطبوعات لبنان در مناسبت تعيين آميسيون. ٤ 

 آميسيون فهرست سنديكاي مطبوعات. فصل پنجم
  .آيد پديد مي” مطبوعات آميسيون فهرست سنديكاي “از اتحادية مطبوعات لبنان هيأتي به نام . ٩٧مادة 

رياست رئيس سنديكاي مطبوعات  ز دو دفتر سنديكاي مطبوعات و سنديكاي دبيران مطبوعات، به اين آميسيون ا
  .شود تشكيل مي

  :اختيارات آميسيون. ٩٨مادة 
تقاضا، تنها پس از گذشت سه  در صورت مخالفت با . رسيدگي به تقاضاي عضويت در فهرست سنديكاي مطبوعات. ١ 

تصميمات آميسيون در ). مهلت سي روزه از تاريخ ابالغ آن همراه با (گري آرد توان داليل مخالفت را بازن ماه مي
  .گيرند مورد تجديدنظر قرار مي دادسراي استينافي بيروت 

ها و مجوز يادشده به  آارت آه  ارائة آارت مطبوعاتي و مجوز نمايندگي مطبوعات در خارج از آشور ، به شرط آن. ٢ 
  . تأييد وزارت ارشاد برسد

  .هاي مطبوعاتي دادن همة نشان. ٣ 

 شوراي تأديبي. فصل ششم
شود آه وظيفة آن رسيدگي به  مي هيأتي وابسته به اتحادية مطبوعات لبنان، به نام شوراي تأديبي، تشكيل . ٩٩مادة 

  .مستوجب مجازات است اِي  هاي حرفه مسائل مطبوعاتي ناشي از تخلف
يكي از اعضاي شوراي  به رياست رئيس سنديكاي مطبوعات و عضويت شوراي تأديبي از پنج عضو . ١٠٠مادة 

با حداقل شش رأي از (دانان، به انتخاب شوراي اتحاديه  حقوق سنديكاي مطبوعات و رئيس سنديكاي دبيران و يكي از 
  .شود تشكيل مي) مجلس آراي هشت عضو اين 

گيرد، و اصول شوراهاي  اآثريت آرا مي ت خود را با تصميما. دهد شوراي تأديبي با همة اعضاي خود تشكيل جلسه مي



  .تأديبي بر آن جاري است
شورا تنها پس از انقضاي مدت  تواند در مقابل شوراي تأديبي وآيل داشته باشد، و حكم  عليه مي مدعي. ١٠١مادة 

  .قطعي خواهد شد اعتراض و مدت تجديدنظر، براساس مادة بعدي، 
نامة داخلي  آرد در آئين توان درخواست اعتراض و تجديدنظر  يبي و شرايطي آه مياصول شوراي تأد. ١٠٢مادة 

  .شود اتحادية مطبوعات تعيين مي
  . مهلت اعتراض بر احكام غيابي پانزده روز، و مهلت استيناف سي روز است. ١٠٣مادة 

  .قابل اجراست شود و اصول محاآمات مدني در اين زمينه  اين مهلت از تاريخ ابالغ حكم آغاز مي
  :شوند، اگر مطبوعاتيان به شوراي تأديبي واگذار مي. ١٠٤مادة 

  .رسانده باشند اي آسيب  به موجب حكمي آه قوة قضائيه در مورد آنان صادر آند و به حيثيت حرفه. ١ 
 آن يا رئيس مطبوعات يا شوراي در مطبوعات به اتحادية مطبوعات، شوراي عالي يا رئيس آن، يا بر سنديكاي . ٢ 

آميسيون، به دليل پيگردشان، يا بر هر همكار ديگري در مقابل  آن، يا بر شوراي تأديبي يا يكي از اعضاي آن يا بر 
  . تعرض آنند در مقابل قوة قضائيه يا مقامات اداري آه با حكم صادره ارتباط دارند، شوراي تأديبي يا 

   .از دو سنديكا مخالفت آنند اي صادره از شوراي عالي مطبوعات يا يكي  اگر با قرارها و تصميمات اداري يا حرفه. ٣ 
نامه خود شرايط و دعاوي تأديبي را،  سنديكاي دبيران در آئين جز شرايط آمده در اين ماده، سنديكاي مطبوعات و  به

  .آنند شود، مشخص مي طور مستقل، مربوط مي  به به دو سنديكاي يادشده، ها  آه رسيدگي به آن
  :هاي زير را مقرر آند تواند مجازات شورا مي. ١٠٥مادة 

  .تذآر. ١ 
  .منع آار به مدت حداآثر دو سال. ٢ 
  .حذف قطعي نام از فهرست مطبوعاتيان. ٣ 

  احكام موقت و قطعي . فصل هفتم
رشاد و چهار انتخاب وزير ا دان به  آميسيوني به رياست مدير آل وزارت ارشاد و عضويت دو حقوق. ١٠٦مادة 

شود و امور زير به  تشكيل مي) از هر آدام دو نفر(دبيران   به انتخاب شوراي دو سنديكاي مطبوعات و  مطبوعاتي،
  :شود آنان واگذار مي

  .تهية طرح قانون تعيين امتيازات مطبوعاتيان. ١ 
  .گذاري صندوق بازنشستگي و آمك به مطبوعاتيان تهية طرح قانون بنيان. ٢ 

  .خود ادامه خواهند داد  به آار ١٩٦٢دو شوراي آنوني دو سنديكاي مطبوعات و دبيران تا دسامبر . ١٠٧ مادة
 

  آند، احكام خود را لغو مي اين قانون همة قوانين قبلي مربوط به مطبوعات و متون متناقض يا مخالف با . ١٠٨مادة 
  .چنان قابل اجرا خواهد بودآه هم ، ١٩٥٣ آوريل ١٣ مورخ ٧٤جز بخشنامة رسمي شمارة  به

  .اين قانون به محض انتشار در روزنامة رسمي قابل اجرا خواهد بود. ١٠٩مادة 
 

  . ١٩٦٢ سپتامبر ١٤  
   فؤاد شهاب 

  رئيس جمهوري، وزير ارشاد و اخبار و جهانگردي،
  . رئيس هيأت وزيران، فيليپ نجيب پولس 

  رشيد آرامي 
 
 
 

 

 



 

 

 

 نانسندیکای مطبوعات لب
 

 ٣شده در تاريخ  نامة سنديكاي مطبوعات لبنان تعديل آئين
  ٢٠٠٢ژوئن 

 
 احكام عام. فصل نخست

 ١٩٦٢ سپتامبر ١٤   قانون مطبوعات مصوب ٨٨شوراي سنديكا به موجب اختيارات يادشده در مادة . ١مادة 
  .را وضع آرده است” نامة سنديكاي مطبوعات لبنان آئين“ 

عنوان مالكان يا  مطبوعات لبنان، به نام شده در فهرست سنديكا و اعضاي سنديكاي  ان ثبتهمة مطبوعاتي. ٢مادة 
  .نامه هستند  آئين نمايندگان مطبوعات، ملزم به اجراي احكام اين 

آه   مگر اين دادگاه شكايت آند، اي، به  تواند عليه همكار خود در سنديكا، در مورد امورحرفه عضوسنديكا نمي. ٣مادة 
  .باشد راي سنديكا پيش از آن موفق به حل نزاع نشده شو

  جلسة سنديكا و رسميت آن . فصل دوم
موردنظر هرگونه ارتباطي با يكي  اگر مصوبة . منظور از جلسة سنديكا جلسة يكي از واحدهاي سنديكا است. ٤مادة 

  .دادن نخواهد داشت رأي  از اعضاي سنديكا داشته باشد، عضو يادشده حق 
حداقل اآثريت مطلق اعضا بايد  .  يادشده معتبر نخواهد بود اگر تعداد اعضاي جلسه به حد نصاب نرسد، جلسة. ٥ة ماد

صورت آتبي اعالم شود، همچنين در  اآثريت است، بايد به آه مستلزم حضور اعضا بيش از  شرايطي. حضور يابند
  .صورت آتبي اعالم شود  بايد بهمطلق به اآثريت نسبي جايز است نيز آه آاهش اآثريت  شرايطي

تر از نصف  فرد باشد، بيش چنانچه تعداد افراد زوج باشد، اآثريت مطلق نصف به اضافة يك است، و چنانچه . ٦مادة 
  ....از سه، و سه از چهار و سه، همچنين از پنج مثًال دو . شده بر نصف مهم نيست آن است، و مقدار اضافه

صورت مخفي و با يك برگ  به ضويت و رياست شوراي سنديكا، و عضويت دفتر اجرايي، گيري براي ع رأي. ٧مادة 
گيري براي تصويب  آه رأي شود، درحالي روي آن نوشته مي هيچ نشانة مخصوصي بر  سفيد، آه اسامي منتخبان بي

به  دست يا  دآردن ، بلن)دهنده اعالم نام رأي( صورت شفاهي طور علني و به سنديكا، به هاي  تصميمات همة گروه
مخفيانه را ضروري بدانند، و براي  گيري  گيرد، مگر در شرايطي آه مراجع مربوطه، رأي هاي ديگر انجام مي شيوه
  .آننده است علني، رأي رئيس جلسه تعيين گيري  هنگام رأي گيري درصورت تساوي آرا به تصميم

  .شدن الزامي است  براي متقاضيان عضويت در شوراي سنديكا، نامزد . ٨مادة 
شود،  سوي آن فرد اعالم مي آتبي برنامه از سوي نامزد، يا نمايندة رسمي وي، و تعيين گروه از  پس از تشريح 
شود، و اين   مي طور رسمي اعالم نامزدي در دفتر شورا ثبت و به اين . آه نامزد خود نمايندة گروه باشد مشروط بر اين

پايان  انتخابات به  روز پيش از  اعالم نامزدي سه .  تاريخ تقديم آن را نيز خواهد داشتدرخواست و  شمارة  تقاضانامه
يافته مساوي باشد، هنگام اعالم پايان مدت  تخصيص هاي  اگر شمار نامزدهاي هر گروه با تعداد پست. رسد مي



شود، و انتخابات براي  م ميها اعال يادشده در انتخابات از طريق اعالم صالحيت آن نامزدي، پيروزي نامزدهاي 
  . گيرد هاي ديگر انجام مي گروه 

يافته  هاي تخصيص از تعداد پست اما اگر پس از اعالم پايان مدت نامزدي تعداد نامزدها در نخستين جلسه انتخابات 
، و امكان شود از طرف گروه يادشده نامزد آردند، اعالم مي تر باشد، پيروزي آساني آه خود را  براي هر گروه آم

  .شود  روز پس از موعد جلسه دوم، فراهم مي تكميل تعداد ، در مدتي حداآثر سه نامزدي افراد ديگر، براي 
آن است، مبالغ مقرر سنديكا را  اي آه نمايندة  شود آه نشريه تنها هنگامي تقاضاي نامزدي متقاضي پذيرفته مي

  .پرداخت آرده باشد
نظر  گيري صرف از انجام رأي شود، و ناگزير  ته باشد، از راه اعالم صالحيت انتخاب مياگر نامزد رقيبي نداش. ٩مادة 
  .شود مي

دهندگان انجام  تأييد همة رأي گيري، از طريق  گيري براي انتخاب اشخاص يا براي تصميم اجماع، هنگام رأي. ١٠مادة 
 دادن نيست، يا اگر آسي برگة   آه مايل به رأيمكتوب اعالم آند طور  گيري مخفي، اگر آسي به هنگام رأي. گيرد مي

بيفكند،  گيري نيست، به صندوق  آه در مورد موضوع رأي اي نام عضوي آه نامزد نشده، يا برگه سفيد يا برگة حاوي 
امتناِع آتبي يا شفاهي نيز اجماع را منتفي  گيري علني يا مخفي  طور آه هنگام رأي شود؛ همين نمي اجماع منتفي 

  . آند نمي
گيري  دورة نخست رأي دهندگان، براي پيروزي در  آوردن اآثريت مطلق رأي دست  در هر انتخابات به. ١١مادة 

و اگر آرا در دور دوم مساوي شود، اولويت با . است گيري اآثريت نسبي آافي  ضروري است، و در دورة دوم رأي
  .يابد د ضرورت ميگيري مجد برابري سني ، رأي تر است، و در صورت  فرد مسن

آه نامزدهاي   مگر اين شود، تواند براي شرآت در انتخابات نامزد  گيري مجدد، نامزد جديد نمي هنگام رأي. ١٢مادة 
تواند در  صورت هر عضو مي رقابت خودداري آند، و در اين ها، از شرآت در  اند، يا يكي از آن اصلي، آه رأي نياورده

  .ددور دوم انتخابات نامزد شو
آه  شود، مگر آن پذيرفته نمي هاي سنديكا  مذاآره در مورد پيشنهادات از سوي يك عضو در گروهي از گروه. ١٣مادة 

  .عضو ديگري از همان گروه ، آن پيشنهاد را تأييد آند

 عمومي مجمع. فصل سوم
  .شود يتشكيل م عمومي با حضور اعضا   قانون مطبوعات، جلسات مجمع٧٩براساس مادة . ١٤مادة 
جلسة عادي، نشستي . العاده  فوق عادي و : اند هاي ديگر سنديكا بر دو نوع عمومي و گروه جلسات مجمع. ١٥مادة 

العاده، نشستي است آه به مناسبتي  مقرر برگزار شود، و جلسة فوق ها در موعد  نامه است آه براساس قوانين و آئين
  .برگزار شود

نخستين آن در . انتخابات فرعي العاده، و  انتخابات عادي، انتخابات فوق: صورت است عمومي به سه  انتخابات مجمع 
  . روند شمار مي العاده به  فوق وضعيت آه دو صورت ديگر  مورد انتخابات عادي است، درحالي

 سنديكا براساس تصميم شوراي العادة جلسات خود را  عمومي عادي، انتخابات عادي و انتخابات فوق مجمع. ١٦مادة 
شود، و حداقل دو هفته پيش از موعد مقرر،  جلسه معين مي زمان و مكان دقيقًا مشخص و دستور . آند برگزار مي

  .آند دعوت مي رئيس سنديكا اعضا را 
 

روزنامه، آه به زبان عربي  العاده، حداقل بايد در سه  جلسة عادي، انتخابات عادي يا انتخابات فوق دعوت . ١٧مادة 
اگر . بايد همراه اين دعوت در مطبوعات يادشده منتشر شود دستور جلسه نيز . شوند، چاپ شود يتخت منتشر ميدر پا

شوندگان  انتخاب هاي  به انتخابات باشد، تعيين شيوة دسترسي اعضا به فهرست رسمي نام جلسة موردنظر مربوط 
هرگونه تعديل در اين فهرست . ميل و اعالم شودتك اين فهرست بايد سه هفته پيش از زمان انتخابات . ضروري است 

  . تصميم دفتر انتخابات و حداآثر سه روز قبل از پايان زمان انتخابات ممنوع است، مگر به ضرورت و با 
العاده، تشكيل شود تا  فوق شوراي سنديكا بايد پيش از دعوت به جلسة عادي، انتخابات عادي يا انتخابات . ١٨مادة 

  . بررسي و تصويب آند برگزاري را مشخص و دستور جلسه را زمان و مكان 
تواند خود  سنديكا مي الذآر، رئيس  فوق تأخير يا خودداري از تشكيل جلسة شوراي سنديكا براساس بند  درصورت 

  درصورت غيبت يا خودداري رئيس.  آند و دستور جلسه را تصويب عمومي را براي شرآت در جلسه دعوت  مجمع



رئيس،   نايب توسط عمومي، دعوت به جلسه در مهلت مقرر  اعضاي شورا براي تشكيل جلسة مجمع  از دعوت سنديكا
  .شود و پس از او دبير و سپس پنج تن از اعضاي شورا انجام مي

آه زمان و مكان برگزاري و  العاده جلسات خود را بنا به درخواست شوراي سنديكا ـــ  فوق مجمع عمومِي. ١٩مادة 
تن از اعضاي سنديكا ــ آه عضو  به درخواست آتبي ده  آند، و يا بنا  آند ـــ برگزار مي تور جلسه را مشخص ميدس

سنديكا، آه در درخواست مذآور داليل اين تقاضا و مواردي آه بايد بررسي شود،  شورا نيستند ــ به شوراِي 
حداآثر دو هفته از تاريخ ارسال  عمومي، ظرف  عشوراي سنديكا با پذيرش دعوت مجم. شود شده، برگزار مي مشخص 

شورا خود را ملزم به تشكيل جلسه ندانست يا عمًال در برگزاري آن  اگر . درخواست آتبي، ملزم به تشكيل جلسه است
شوراي    تن از اعضاي  پنج  سنديكا، و پس از او نايب رئيس، و بعد از آن دبير، و پس از ايشان  درنگ آرد، رئيس 

تنها موضوعاتي است آه در تقاضاي  در اين صورت محور مذاآرات جلسه، . توانند اين امر را انجام دهند يكا ميسند
  . است آتبي آمده

آند، و  نامه را ارسال مي  دعوت العاده،  فوق عمومي  آم يك هفته پيش از برگزاري جلسة مجمع رئيس دست. ٢٠مادة 
. وچهار ساعت آاهش دهد صورت ضرورت به بيست سه روز، و در شوراي سنديكا حق دارد اين مدت را به 

فراخوان بايد به . شود شوند، چاپ مي روزنامه، آه به زبان عربي در پايتخت منتشر مي نامة جلسه حداقل در دو  دعوت
  .همراه دستور جلسه منتشر شود 

شوراي سنديكا ، در زمان و   تصميم مجمع عمومي جلسة انتخابات فرعي خود را در صورت نياز و بنابر. ٢١مادة 
رئيس سنديكا حداقل يك هفته پيش از موعد برگزاري جلسه،  . آند مكان مقرر و با دستور جلسة مشخص، برگزار مي

جلسه  دستور . آند شوند، فراخوان جلسه را چاپ مي آه به زبان عربي در پايتخت منتشر مي آم در دو روزنامه  دست
رسمي انتخابات مربوط به تاريخ  اخوان منتشر شود، و شيوة دسترسي اعضا به فهرست نيز بايد همراه با فر

  .فراخوان، مشخص شود
  . همة جلسات مجمع عمومي با حضور اآثريت مطلق اعضا، معتبر خواهد بود. ٢٢مادة 
د، انتخابات يك رسمي نرس بار به نصاب  العاده نخستين اگر جلسات مجمع عمومي انتخابات عادي يا فوق. ٢٣مادة 

جلسة دوم . شود جلسة نخست و با همان دستور جلسه برگزار مي جلسة دوم در زمان و مكان . افتد هفته به تعويق مي
يك هفتة ديگر به   برگزاري آن  جلسه نيز تكميل نشود، سوم اعضا معتبر خواهد بود، و اگر نصاب در اين  با حضور يك 

  .آيد شمار مي به ر تعداد از حاضران جلسه معتبر در جلسة سوم با ه. افتد تأخير مي
نشود، يك هفتة آامل به تعويق  عمومي نخستين بار تكميل  العاده مجمع اگر نصاب رسمي جلسة عادي يا فوق. ٢٤مادة 
شود، و با هر تعداد اعضاي  و با همان دستور جلسه برگزار مي افتد، و جلسة بعد در زمان و مكان جلسة نخست  مي
  .رود مي شمار  ر، معتبر بهحاض
نشود، به روز بعد موآول  عمومي نخستين بار تكميل  اگر نصاب رسمي در جلسة انتخابات فرعي مجمع. ٢٥مادة 
جلسه با هر تعداد عضو  . شود همان دستور جلسه برگزار مي جلسة بعدي در زمان و مكان جلسة نخست و با . شود مي

  .حاضر معتبر خواهد بود
 

رساني و  حضور وزير اطالع . يابند تنها اعضاي مشترك در مجمع عمومي در جلسات گوناگون حضور مي. ٢٦مادة 
حقوقي در وزارت، و هر فردي آه شوراي سنديكا يا  رساني و رئيس ادارة مطبوعات و امور  مديرآل وزارت اطالع

  .  بالمانع استداند، به ويژه در جلسات انتخاباتي مي دفتر انتخابات حضور وي را الزم 
تواند در هر  عادي غيرانتخاباتي، مي هنگام تشكيل جلسه اآثريت مطلق اعضا در يك جلسة  مجمع عمومي به. ٢٧مادة 

  . مذاآره آند شده، از پيش تعيين دلخواه و بدون دستور جلسة  يك از امور سنديكا به
همه، حتي آساني آه در جلسه  مات آن، براي مجمع عمومي نمايندة همة اعضاي خود است و اجراي تصمي. ٢٨مادة 

  .اند، الزامي است حاضر نبوده
)  چهارم اعضا با حضور سه(رسمي عمومي براي موضوع غيرانتخاباتي و با نصاب  به هنگام تشكيل مجمع. ٢٩مادة 
اختيارات آن آه موضوع از  شورا را ابطال آند، به شرط آن تواند با رأي دوسوم حاضران، هريك از تصميمات  مي

تواند از هر يك از اعضاي شورا، يا از همة اعضا، يا از هريك از  همان شروط مذآور مي همچنين با . شورا باشد
  . سلب صالحيت آند هاي سنديكا، هاي ديگر گروه اعضا در شوراها و آميسيون 

شود، بقية اعضا، اگر به حد  اگر از يك يا چند عضو شوراي سنديكا براساس مادة پيشين سلب صالحيت . ٣٠مادة 



عمومي ظرف يك ماه از  جلسة انتخاباتي فرعي براي مجمع توانند از افراد براي برگزاري يك  نصاب رسمي برسند، مي
  .مانده جانشين تعيين آنند عمل آورند تا براي مدت باقي به صدور اين تصميم دعوت 

خأل مسؤوليت اعضا به داليل  اساس مادة پيشين، يا در پي اگر تعداد اعضاي شورا در پي سلب صالحيت، بر. ٣١مادة 
شمار  تر آاهش يابد، آِل شورا مستعفي به ديگر، به نصف يا آم تأديبي، يا در پي درگذشت يا استعفا، يا به هر دليل 

  .دشو دعوت مي العاده جهت انتخاب شوراي جديد  عمومي براي برگزاري يك جلسة انتخابات فوق مجمع آيد، و  مي
شود، آه در آن همة  تهيه مي عمومي صورت جلسه  جهت ثبت رويدادهاي جلسه، براي همة جلسات مجمع. ٣٢مادة

شود آه  هايي درج مي از مذاآرات جاري نيز تنها آن بخش. شود مي امور، تصميمات و اقدامات جلسات انتخابات درج 
شود آه گويندگان  مي هايي درج  آند، و يا گفته ا را ميه خواست ثبت آن هنگام برگزاري جلسات خود، در عمومي  مجمع

  . آنند درخواست درج آن را مي
حاضران غيرعضو، و همچنين نتايج  آننده، ناظران، و  همچنين در طي جلسات انتخابات، اسامي اعضاي شرآت

  .شود ها ثبت مي جلسه  در اين صورت دفتر انتخابات، انتخابات به تفصيل، و نتيجة نهايي، با اعالم رئيس 
شود، و هنگام شمارش  تشكيل مي دفتر انتخابات سنديكا، از اعضاي دفتر اجرايي و به رياست رئيس سنديكا . ٣٣مادة 

نمايندة وزارت . رقابت انتخاباتي هستند، نيز حضور دارند هاي گوناگون  آرا دو تا چهار ناظر، آه نمايندة جناح
در صورت مخالفت دفتر انتخابات با اصول انتخابات، حق  سة انتخابات و در جل رساني، در صورت حضور  اطالع

دستگاه قضايي مرتبط،  ولي در صورت اعتراض يكي از نامزدها در مورد صحت انتخابات در . بر آن را دارد اعتراض 
  . معتبر است عنوان گواه رسمي  رساني فقط به اعتراض نمايندة وزارت اطالع

  .شود جلسه پيوست مي به صورت  و همة آنچه آه در مورد انتخابات و جز آن در جلسة مربوطه بيانات رسمي و اسناد
نويس آن در همان  پيش جلسه براي حاضران قرائت و  عمومي، صورت پيش از اعالم پايان جلسة مجمع. ٣٤مادة 

دشده نشست انتخاباتي باشد، بقية آنند و اگر جلسة يا مي شود، و رئيس سنديكا و دبير آل آن را امضا  جلسه تأييد مي
جلسة  صورت . شوند جلسه دعوت مي هاي رأي نيز براي امضاي صورت ناظران شمارش برگه اعضاي دفتر انتخابات و 

  . شود داري مي در پروندة مربوط نگه نويس آن  اصلي پس از امضاي رئيس سنديكا و دبيرآل به ضميمة پيش
درنگ  و اعالم نام نامزدها، بي  پس از خوشامدگويي رئيس سنديكا  عمومي،  مجمعدر آلية جلسات انتخابات. ٣٥مادة 
فقط در مورد موضوعات دستور جلسة انتخابات صورت  در اين جلسات بحث و بررسي . شود گيري آغاز مي رأي
  .گيرد مي

يك صندوق دربسته سنديكاي در  هاي  هاي رأي در جلسة انتخابات مجمع عمومي و در همة گروه برگه. ٣٦مادة 
شدن نام وي و اطمينان از هويت وي برگ رأي خود را در يك پاآت    دهنده پس از خوانده  هر رأي. شود گردآوري مي

مانعي براي امحاي  شود آه آيا  پس از پاياِن شمارش آرا، از مجمع پرسيده مي. افكند به صندوق مي مهرشدة سنديكا 
ها  صورت برگه و در غير اين. شوند ها امحا مي برگه درنگ  عدم ممانعت، بيهاي رأي وجود ندارد؟ درصورت  برگه

شوند، و در صورت عدم اعتراض به صحت انتخابات، به همان  داري مي مهرشده نگه براي مدت يك هفته در يك پاآت 
  .شود صورت امحا مي 

انتخابات در دستگاه قوة   اعتراض به صحت تقدِم اند حق   نياورده از ميان اعضا، تنها نامزدهايي آه رأي. ٣٧مادة 
آند، بايد در طي هفتة بعد از انتخابات به دفتر  آه نامزدي بخواهد اعتراض  درصورتي. قضائية مربوطه را دارند

طور آلي  تواند نتيجة انتخابات را به دادگاه نيز مي. به قوة قضائيه تحويل دهند هاي آرا را  انتخاباتي اعالم آند آه برگه
اصالح انتخابات را  شود تا اقدامات ضروري براي  عمومي دوباره دعوت مي در اين صورت مجمع. لغو آند يا جزئي 
  .انجام دهد

مدت تعداد رسمي اعضا  تر از آن باشد و در اين  ماه يا آم ماندة دورة شوراي سنديكا سه اگر مدت باقي. ٣٨مادة 
  .شود نظر مي آاهش يابد، از انتخاب جانشين صرف هر دليل ديگر گيري يا به  وسيلة سلب صالحيت يا آناره به

 دفتر اجرايي سنديكا. فصل چهارم
شدة سنديكا ظرف  انتخاب   ، شوراي تازة١٩٦٢ سپتامبر ١٤ قانون انتخابات مصوبة ٨٥به استناد مادة . ٣٩مادة 
آند و از ميان اعضاي خود براساس   ميترين عضو برگزار مسن روز پس از انتخاب، جلسة انتخابات را به رياست  سه

دار  خزانه رئيس، دبير و  نامه، دفتر اجرايي سنديكا را مرآب از رئيس، نايب  اين آئين١٢مادة  شده در  اصول مشخص
  . آند انتخاب مي



ا شوند، هاي يادشده آانديد سمت افرادي آه بنا به تمايل خود يا به انتخاب اعضاي شورا در آن جلسه براي هر يك از 
  .شود اعالم مي

شرط انتخاب وي . شود انتخاب مي اي آه در مادة پيش به آن اشاره شد، رئيس سنديكا  در جلسة انتخاباتي. ٤٠مادة 
مالكيت يك شرآت مطبوعاتي باشد، يكي از مالكان يا نمايندة آن  اين است آه صاحب نشريه باشد، و اگر نشريه در 

  .آم پنج سال متوالي گذشته باشد كاي مطبوعات دستوي در سندي باشد، و از عضويت 
منتخب رياست را از رئيِس سني  پس از انتخاب رئيس جديد و ايراد سخنان مربوط به اين مناسبت، رئيِس . ٤١مادة 

دار انجام  رئيس، دبير و خزانه يابد و آار انتخاب نايب ادامه مي پس از آن جلسه به رياست وي . گيرد تحويل مي
جلسه به پيشنهاد رئيس و با اآثريت اعضاي حاضر، دو عضِو شوراي عالي، و پس دو  سپس حاضران . ودش مي

هاي سنديكا را منصوب  آميسيون عضِو صندوق بيمة اصحاب مطبوعات، و پس عضو شوراي تأديبي و اعضاي  
  . آنند مي

ديگر از جلسات شورا غيبت  يا هر جلسة عضو شوراي سنديكا آه در جلسة انتخابات دفتر اجرايي سنديكا . ٤٢مادة 
  .اي مشارآت آند اي و به هرگونه داشته، به هر شيوه اي آه غيبت   داشته باشد، حق ندارد در امور جلسه

آند يك جلسة عادي، و در  مي  در روزي آه شورا در يكي از جلسات معين  شوراي سنديكا يك بار در ماه،. ٤٣مادة 
  .آند العاده برگزار مي اعضاي شورا، يك جلسة فوق رخواست رئيس يا سه تن از صورت ضرورت، و بنا به د

آند و  شورا را تهيه و امضا مي العاده  نامة جلسات عادي و فوق دبير، به درخواست رئيس سنديكا، دعوت. ٤٤مادة 
در شرايط . آند  اعالم ميآند و زمان و مكان آن را به اعضا مي اي آه رئيس براي جلسه معين  همراه دستور جلسه به

در غير اين . عمل آورد صورت تلفني دعوت به ضرورت رئيس حق دارد آه از اعضا به العاده و در صورت  فوق
  . بايد دعوت آتبي دو روز پيش از برگزاري جلسه براي اعضا ارسال شود صورت 

 از مهلت تشكيل  ماه اگر يك . آورد در صورت غيبت رئيس يا نايب وي، دبير از اعضا دعوت به عمل مي. ٤٥مادة 
عهده گيرد، و اگر  دبير رأسًا بايد اين آار را به جلسه بگذرد و رئيس يا نايب وي فراخوان جلسه را تهيه ننمايند، 

ترين عضو شورا  ندهد، دعوت به درخواست سه تن از اعضاي شورا به مسن يادشده نيز به هر دليل اين آار را انجام 
  .دشو مي منتقل 
آيد آه رئيس سنديكا يا نايب  مي شمار  جز شرايط آمده در مادة پيشين، جلسة شورا تنها هنگامي معتبر به به. ٤٦مادة 

نصاب رسمي تكميل نشود، به جلسة بعدي با همان  آن حضور يابند و نصاب رسمي آن تكميل شود، و اگر 
آه اآثريت مطلق  اضر معتبر خواهد بود، به شرط آنجلسة بعدي با هر تعداد اعضاي ح . شود دستورجلسه موآول مي

  . حاضران در جلسة بعد، تصميمات متخذه را تصويب آنند 
نشود يا از حضور خودداري  هر عضوي سه بار متوالي بدون عذر موجه در جلسات شوراي سنديكا حاضر . ٤٧مادة 

  .آيد شمار مي نيز، حضور نيابد، مستعفي بهشود  اعالم مي اي آه عدم حضور بدون عذر موجه وي  آند، و در جلسه
شود  همان گروه جانشين او مي رديف از  اگر پست هريك از اعضاي شورا به هر دليل خالي شود، عضو هم. ٤٨مادة 

ماه پيش از پايان دورة شورا، به هر دليلي خالي  يكي از اعضا شش و اگر پست . تا مدت دورة سلف خود را تكميل آند
دورة شورا  ماه به پايان  تر از شش اما اگر آم. شود نداشته باشد، جانشيني براي وي انتخاب مي رديفي  شود، و هم

شود، و در محاسبة نصاب رسمي  نظر مي صرف رديفي نيز از همان گروه نباشد، از انتخاب جانشين  مانده باشد و هم
  .آيد شمار مي به جلسات شورا، رأي وي ممتنع 

آناره گيرد، استعفاي خود را  عضو از اعضاي شوراي سنديكا به هر دليل بخواهد از عضويت شورا اگر هر . ٤٩مادة 
آيد، و اگر  شمار نمي استعفاي وي پيش از موافقت شورا قطعي به آند، و  طور مكتوب به شوراي سنديكا تقديم مي به

  .پذيرفت  ناگزير بايد استعفاي وي را وي مخالفت آند و عضو يادشده مّصر باشد، در اين صورت شورا با استعفاي 
تواند دربارة آن بررسي و تصميم  مي شده انجام شود، شوراي سنديكا  آه استعفايي خارج از چارچوب اعالم در صورتي

  .متقضي اتخاذ آند
 هاي دائم و همة آميسيون هاي گوناگون، و رياست  رئيس سنديكا، رياست همة جلسات سنديكا در گروه. ٥٠مادة 

آه به  پيگري امور آن است و نتايج حاصله قبل از آن رئيس هر آميسيون مسؤول . گيرد عهده مي موقت آن را به
  . رئيس سنديكا قرار گيرد مجلس ارائه شود بايد در اختيار 

را به همراه دبير امضا آند و بر  جلسات آن  هاي سنديكا را تهيه، و صورت رئيس سنديكا بايد دستورجلسة نشست
ها و اوراق مربوط به امور سنديكا را امضا آند، و  و همة نامه هاي گوناگون سنديكا نظارت آند  اجراي تصميمات گروه



  .عهده گيرد مقامات رسمي و عادي را به نمايندگي سنديكا نزد 
  .هنگام غيبت رئيس، نايب رئيس از همة اختيارات وي برخوردار است. ٥١مادة 
آند، و به همراه  تدوين مي ها را  جلسه صورت. عهده دارد هاي سنديكا را به ي اسناد و پروندهدار دبير نگه. ٥٢مادة 

  . آند امضا مي آننده سنديكا آن را  هاي شرآت رئيس و پس از تصويب گروه
  :هاي زير را نگه دارد وي بايد پرونده

  .جلسات ويژة مجمع عمومي پروندة صورت. ١ 
  .ژة شوراي سنديكا و دفتر اجراييجلسات وي پروندة صورت. ٢ 
  .اي براي تصميمات اداري و اجرايي مصوبة شوراي سنديكا پروندة ويژه. ٣ 
  .دهد  براي همة اطالعاتي آه سنديكا مي پروندة ويژه. ٤ 

م هاي مالي به نا پشتوانه دار حفظ اموال سنديكا، گردآوري درآمدها، پرداخت مبالغ مقرر، سپردن  خزانه. ٥٣مادة 
گيرد، و  عهده مي نامة مالي سنديكا آمده را به ميزاني آه در آئين آند، به  سنديكا در بانكي آه شوراي سنديكا معين مي

  .دارد اموال سنديكا، از اثاث و فرش و آتاب و جز آن نزد خود نگه مي اي براي  پروندة ويژه
مدت دو ماه بايد جانشين  خالي شود، ظرف  ايياگر به هر دليلي پست رئيس يا هر عضو ديگر دفتر اجر. ٥٤مادة 

  . ماندة دورة وي را تكميل آند تعيين شود تا باقي
آاهش تعداد اعضاي شوراي  بودن پست رئيس يا هر عضو ديگر دفتر اجرايي سنديكا سبب  اگر خالي . ٥٥مادة 

  .رفع شود سنديكا گردد، بايد پيش از انتخاب جانشين اين مشكل 
نظر  جانشين رئيس صرف  باشد از انتخاب  سنديكا مانده  ماه به تاريخ پايان دورة شوراي  تر از شش  آماگر. ٥٦مادة 
  .گيرد عهده مي مانده از دوره به باقي شود و نايب وي اختيارات را به حكم قانون براي مدت  مي

د، رياست را به نيابت از وي دار  اگر پست نايب رئيس پس از پست رئيس خالي شود، دبير، عالوه بر پستي آه  
  .شوند به ترتيب متعهد اين آار مي ترين عضو شورا  دار و مسن گيرد، و خزانه عهده مي به

صندوق بازنشستگي يا شوراي  اگر پست يكي از اعضاي سنديكا در شوراي عالي مطبوعات يا در شوراي . ٥٧ماده 
نده از دوره، هرچند و هر اندازه آوتاه باشد، فرد ديگري را ما باقي تأديبي خالي بماند، شوراي سنديكا براي مدت 

  . گزيند برمي
فردي را براي انجام وظايف  تواند از ميان اعضاي شورا  دار به دليلي غيبت آند، رئيس مي اگر دبير يا خزانه. ٥٨مادة 

  .رسد گان به پايان مي بازگشت يادشد به نيابت و به صورت موقت برگزيند آه اين نيابت با 

 حذف اسامي از فهرست سنديكاي مطبوعات. فصل پنجم
ادبي، اجتماعي، هنري،  : اند، و از آن ميان مطبوعات غيرسياسي برحسب موضوع منتشره بر چند نوع. ٥٩مادة 

اي، ورزشي و ديگر  تكنيكي، آموزشي، سنديكايي، حرفه داستاني، شعر، اقتصادي، ديني، علمي،  تاريخي، ادبيات
همة اين مطبوعات، و نشرياتي آه از فهرست سنديكاي . طور جامع برشمرد به ها را  توان آن ه نميمواردي آ

  .اند، براساس قانون مطبوعات تابع شرايط اعطاي مجوز هستند مطبوعات حذف شده 
اي سياسي و غيره يا نهاده اي آه به وسيلة ادارات دولتي، ادارت مستقل رسمي، نهادهاي  هر نشريه. ٦٠مادة 

  . شوند اساسًا از فهرست سنديكاي مطبوعات حذف مي شوند،  مشابه، آه درحكم موارد مذآور است، منتشر مي
از همان نوع موضوعات  آنند، اگر موضوعاتي  نامه مجوز دريافت مي نشرياتي آه پس از اجراي اين آئين. ٦١مادة 

اي و غيره  هاي حرفه لمي يا سنديكاها يا انجمنعالي ع تخصصي صرف داشته باشند، و به مقامات ديني يا مدارس 
آنان  افراد معيني متعلق باشند آه به تخصص خود مشهور باشند و آار مطبوعاتي حرفة  تعلق داشته باشند، يا اگر به 

تكنيكي، آموزشي، سنديكايي،  نباشد، يا اگر موضوعات مطبوعات متقاضي دريافت مجوز منحصرًا ديني، علمي، 
يك بنگاه مطبوعاتي غيرخبري باشد، اساسًا از فهرست سنديكاي  ها باشد، يا اگر نشريه  رزشي يا مشابه آناي، و حرفه

  . شوند مي مطبوعات حذف 
سنديكاي مطبوعات و  تنها شوراي سنديكاي مطبوعات حق ارزيابي شرايط حذف نشريات از فهرست . ٦٢مادة 
مشورتي آن حكمًا به موجب قانون مطبوعات  رأي .  را داردگيري و رأي در اين باره و در صورت ضرورت تصميم
  .است
رساني بايد  از وزارت اطالع نشريات حذف شده از فهرست سنديكاي مطبوعات براي گرفتن مجوز انتشار . ٦٣مادة 



 سنديكا و شده براي مقررشده، و همچنين مبالغ ساالنة تعيين ها براي ساير نشريات  همان مبالغ مالي را آه پرداخت آن
  .را بپردازند ديگر مبالغ سنديكايي 

سنديكاي مطبوعات را ندارند و  شده از فهرست سنديكاي مطبوعات حق شرآت در انتخابات  نشريات حذف . ٦٤مادة 
  .روند نمي شمار  عضو مجمع عمومي سنديكاي مطبوعات به

 شوراي تأديبي. فصل ششم
به رياست رئيس سنديكا و  ، شوراي تأديبي براي سنديكاي مطبوعات  قانون مطبوعات١٠٤به موجب مادة . ٦٥مادة 

رديف آنان  سه تن از اعضاي سنديكا و سه تن ديگر آه هم دانان، به انتخاب شوراي سنديكا، و  عضويت يكي از حقوق
  .شود شوند، تشكيل مي ترتيب سن جانشين اعضاي غايب مي روند و به  شمار مي به

است به حيثيت مطبوعات و  ي يادشده در مادة پيشين به همة تخلفات و تجاوزاتي آه ممكن شوراي تأديب. ٦٦مادة 
رساندن به زندگي خصوصي همكاران، مردم و  و آسيب] شانتاژ   [  هاي آن آسيب برساند، مانند ارعاب  آداب و سّنت

  .آند مي غيره، رسيدگي 

 احكام پاياني. فصل هفتم
مطبوعات و مقايسه با روش  بيني نشده عمل به احكام قانون  نامه پيش  در اين آئيندر مورد شرايطي آه . ٦٧مادة 

ديگر، چون سنديكاي وآال، و همچنين  اي  سنديكاهاي حرفه نامة  جاري در نظام داخلي اتحادية مطبوعات لبنان و آئين
  .عرف رايج، جايز است

  . روند شمار مي اعتبار به  بيهاي پيشين سنديكا ملغي و باطل و نامه همة آئين. ٦٨مادة 
 

  .آن، قابل اجرا خواهد بود رساني با  نامه پس از تصويب در شوراي سنديكا و موافقت وزير اطالع اين آئين. ٦٩مادة 
  . تصويب آرد١٣/١٠/١٩٧٢نامه را در  شوراي سنديكا ويرايش اين آئين

 رابر ابيال: آننده تنظيم
 محمد بديع سربيه: دبير

 رياض طه: كارئيس سندي
 خاچيك بابكيان: رساني موافقت وزير اطالع

فهمي شاهين  : رساني موافقت وزير اطالع.  تعديل شد١٤/٩/١٩٧٣سنديكا در مورخ  در جلسة شوراي 
  

 ادمون رزق : رساني موافقت وزير اطالع.  تعديل شد٤/٧/١٩٧٤در جلسة شوراي سنديكا در مورخ 
 محمود عمار : رساني موافقت وزير اطالع.  تعديل شد٢/٤/١٩٧٥در جلسة شوراي سنديكا در مورخ 

 غازي العريضي : رساني موافقت وزيراطالع.  تعديل شد٣/٦/٢٠٠٢سنديكا در مورخ  در جلسة شوراي 
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   مقدمه
 

. به تصويب مجلس رسيد  سال پس از انتشار اولين روزنامه ٧٣در آشور ما نخستين قانون جامع مطبوعات با فاصلة 
يب شد، برگرفته از قانون مطبوعات شمسي ـ تصو  ١٢٨٦ دي ١٨ قمري ــ ١٣٢٦اين قانون آه در تاريخ پنجم محرم 

در تدوين قوانين مطبوعاتي بعدي همواره از اين قانون . شمسي ـ فرانسه بود  ١١٦٠ مرداد ٨ ـ ١٨٨١ ژوئية ٢٩
صورت علني   به١٣٣٤  اين ارجاع تا سال . شده است عنوان مستند اول به آن رجوع مي شده و به نوعي به مي استفاده 

  .شده است قانون پنجم محرم استناد مي اي از مواد قانوني به   قانون جديد و يا اصالح پارهبوده و اغلب در تدوين
عجين شده است و ” ارتباطات “ آه با مفهوم  دليل ماهيت و خاستگاه آن جا آه، فعاليت حرفة مطبوعاتي به از آن

گيرد نياز به  هوم يادشده قرار ميبنياني در چارچوب مف اي اساسي و  گونه همچنين تدوين قانون مطبوعات آه به
  .نمايد مطبوعاتي در ساير آشورها ضروري مي آشنايي با چگونگي تدوين قوانين 

توسعه ــ و همچنين آشورهاي با  حال انديشة ترجمة قوانين مطبوعاِت شماري از آشورهاي منطقه ــ آشورهاي در 
ند تدوين و توسعة حقوق مطبوعات در جهان، امكان مقايسة رو منظور آشنايي با  قدمِت طوالنِي فعاليت مطبوعاتي به

اي مزبور از ابتداي تأسيس اين مرآز مورد توجه بوده  آشورهاي متفاوت و مباني انديشه تطبيقي حقوق مطبوعات 
  . است 

ات سطح ملي و همچنين تغيير هاي اخير اين احساس نياز باتوجه به تغييرات مهم اجتماعي و فرهنگي در  در سال
ها را  شود، مرآز مطالعات و تحقيقات رسانه مي آن ياد  از ” جامعة اطالعاتي“وجود آمده در دنيا آه باعنوان  بنياني به

  . اقدام به ترجمه و چاپ قوانين مذآور نمايد تري  بر آن داشت آه با جديت بيش
گذاران و مجريان قانون به  قانون ت، يابي مدرسان، دانشجويان و اصحاب مطبوعا اين مرآز اميدوار است امكان دست

تطبيقي قوانين يادشده و در نهايت با بسترسازي براي  قوانين مطبوعات آشورهاي ديگر و ايجاد فرصت مطالعة 
هاي مطبوعاتي ياري  هاي قانوني فعاليت مطبوعات را به بازنگري و تأمل در جنبه هاي  اي همة طرف پيشرفت رسانه

  .رساند
تري  در سال آتي تعداد بيش دريافت نظرات مؤثر و سازندة تمامي اصحاب فكر و انديشه و ياري مسؤوالن اميدواريم با 

  .آنيم مندان تقديم  از قوانين آشورهاي ديگر را ترجمه و به عالقه
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 قانون مطبوعات مصر
 

   ميالدي ١٩٩٦، سال ٩٦قانون شمارة 
 
 
  نام ملت  به

  رياست جمهوري 
  .آرديم جمهور، آن را تصويب  مجلس ملي مصر قانون زير را تصويب آرد و ما، رئيس

 نگاران آزادي مطبوعات، حقوق و وظايف روزنامه. بخش اول 
   فصل مقدماتي 

. دهند  انجام ميخدمت به جامعه عنوان يك نهاد مردمي، رسالت خود را با آزادي و مسؤوليت در  مطبوعات به. ١مادة
گيري افكار عمومي با برخورداري از آزادي بيان  اند و در شكل عمومي هاي گوناگون افكار  مطبوعات نمايانگر جريان

بنيادين جامعه و  هاي  همة اين اقدامات بايد در چارچوب ارزش. آنند انتشار اخبار نقش مهمي ايفا مي و حق انتقاد و 
  .انين صورت گيرداساسي و ديگر قو احكام قانون

طور منظم مانند  مشخص و به منظور از مطبوعات منطبق با قانون مطبوعات، مطبوعاتي است آه با نام . ٢مادة 
  .شوند ها منتشر مي ها و خبرگزاري ها، مجله روزنامه
 آزادي مطبوعات. فصل اول

مطبوعات فراهم آوردن محيطي  هدف اين . دهند طرفي انجام مي مطبوعات رسالت خود را در آمال آزادي و بي. ٣مادة 
هايي است آه به  حل اطالعات روشنگرانه و دستيابي به بهترين راه آزاد، با هدف رشد و پيشرفت جامعه با استفاده از 

  .منافع شهروندان خدمت آند منافع آشور و 
در صورت اعالم حالت  . داردبا اين حال استثنائاتي نيز وجود . اعمال سانسور بر مطبوعات ممنوع است. ٤مادة 
محدودي براي حفظ آرامش ملي و امنيت آشور  توان بر مطبوعات سانسورهاي  العاده و يا در زمان جنگ مي فوق

  .اعمال آرد
  .است واسطة اختيارات دولتي آامًال ممنوع  ها به مصادره، تعطيل يا لغو امتياز روزنامه. ٥مادة 

   نگاران حقوق روزنامه. فصل دوم
شود مگر در مواردي آه از  تواند مانع انجام وظيفة آنان   اند و هيچ قدرتي نمي نگاران آامًال مستقل روزنامه. ٦مادة 

  .قانون تخطي شود
نگار را  همچنين روزنامه . آند نگار را تهديد نمي انتشار افكار و اطالعات موثق امنيت شخصي روزنامه. ٧ مادة  

  .تمامي اين اقدامات بايد در محدودة قانون صورت گيرد . ابع اطالعاتي خود را فاش سازدتوان مجبور آرد آه من نمي
 

بالمانع است مطلع باشد،  نگار حق دارد از اطالعات، آمار و اخباري آه انتشار آن از نظر قانون  روزنامه . ٨مادة 
نگار همچنين حق  روزنامه. هاي غيردولتي اختيار سازمان خواه اين اطالعات در اختيار ادارات دولتي باشد خواه در 

  .آورد منتشر آند مي دست  دارد اخباري را آه به
عمومي وابسته به دولت ايجاد  ها و ادارات  ها، سازمان خانه صالح بايد مراآز يا دفاتر خبري در وزارت مراجع ذي

  .رددنگاران فراهم گ روزنامه نمايند تا امكان ارائة اطالعات به خبرنگاران و 



تبعيض بين . ممنوع است نگاران را محدود سازد  تحميل هرگونه مقررات آه آزادي دريافت اطالعات روزنامه. ٩مادة 
گرفتن حق شهروندي در زمينة مطبوعات و آگاهي از  مطبوعات مختلف در زمينة ارائة اطالعات الزم و يا ناديده 

هاي امنيت ملي و دفاع از آشور باشد و در جهت  طبق با ضرورتاقدامات بايد من تمامي اين . اخبار نيز ممنوع است
  .عالي آن صورت گيرد منافع 
دست  موردنياز خود را به نگار حق دارد اطالعات، آمار و اخبار  با رعايت احكام دو مادة سابق، روزنامه. ١٠مادة 

  .قانون محرمانه تلقي شودطبق  آه اين اطالعات و آمار و اخبار غيرقابل انتشار و يا   آورد مگر آن
جلسات مطبوعاتي و  ها و همچنين در  نگار حق دارد براي انجام وظايف خود در آنفرانس روزنامه. ١١مادة 

  .هاي عمومي شرآت آند گردهمايي
مجازات وي همانند آسي  اش توهين يا تعدي آند طبق قانون،  سبب حرفه نگار به فردي آه به يك روزنامه. ١٢مادة 
  . تصريح شده است١/١٣٧، ١٣٦  ، ١٣٣آه به آارآنان دولت توهين آند، آه در مواد است 
آند، پديد آيد و يا شرايط  همكاري مي نگار با آن  اي آه روزنامه چنانچه تغييراتي اساسي در سياست روزنامه. ١٣مادة 

قراردادش را با مؤسسة مزبور فسخ آند، تواند  نگار مي روزنامه نگار با روزنامه تغيير آند  قرارداد همكاري روزنامه
غرامت مالي  حداقل سه ماه قبل از فسخ قرارداد مؤسسة خبري را آگاه سازد، تا حق دريافت  آه  مشروط بر اين

  .نگار محفوظ بماند روزنامه
اين . ار باشدنگ روزنامه نگار و روزنامه يا مؤسسة مطبوعاتي بايد متناسب با قرارداد آار  روابط روزنامه. ١٤مادة 

آند؛  حقوق و مزاياي تكميلي او را مشخص مي نگار، محل آار وي و  قرارداد، مدت قرارداد، نوع شغل روزنامه
  .انعقاد قراردادهاي فردي و يا قراردادهاي جمعي يكسان باشد آه با شرايط معمول در قانون  طوري به
 

هاي عربي  ها و روزنامه خبرگزاري ها،  ي با صاحبان روزنامهجمع تواند قراردادهاي  سنديكاي خبرنگاران مي. ١٥مادة 
  .آند خبرنگاران فراهم مي تري براي  و خارجي منعقد آند آه شرايط مطلوب

سابق و فقرة نخست از اين ماده  عنوان طرف اصلي قراردادهايي آه طبق احكام مادة  سنديكاي خبرنگاران بايد به
  .گردد، شناخته شود منعقد مي

عقد قرارداد با  آلية مؤسسات خبري و مطبوعاتي بايد به آلية حقوق مّصرح در قوانين در مورد .١٦ة ماد
  .نگاران متعهد باشند روزنامه

داليل آن را اعالم آند و  نگاران  آه سنديكاي روزنامه نگاران ممنوع است مگر آن انفصال از خدمت روزنامه. ١٧مادة 
در اين صورت احكام قانون آار در . مطبوعاتي به نتيجه نرسد نگار با مؤسسة  مهتالش سنديكا براي مصالحة روزنا

  .شود نگار اعمال مي روزنامه مورد انفصال از خدمت 
   نگاران وظايف روزنامه. فصل سوم

 اساسي و ديگر قوانين قانون هايي  آند بايد به اصول و ارزش نگار نسبت به آنچه آه منتشر مي روزنامه. ١٨مادة 
آه  طوري به. اي مقيد باشد صداقت و اخالق و آداب حرفه نگار بايد به شرافت، امانت،  روزنامه. آشوري، پايبند باشد

  .آند هاي فردي آنان را رعايت  هاي جامعه وفادار بماند و حقوق شهروندان و آزادي ارزش در اين امر به الگوها، و 
به وظايف قانوني خود  نگار  و چنانچه روزنامه. اي متعهد باشد  حرفهنگار بايد نسبت به منشور  روزنامه. ١٩مادة 

  .شود عمل نكند، توبيخ مي
حمله به پيروان مذاهب  نگار بايد از حمايت از هرگونه نژادپرستي، توهين به اديان، ترويج عداوت،  روزنامه. ٢٠مادة

  .هاي مذهبي جامعه اآيدًا خودداري آند روهگ ها و يا تحقير هر گروهي از  بندي  ديگر، ترويج تعصبات و جناح
آند و يا به زندگي شخصي  تواند در زندگي شخصي شهروندان مداخله  نگار يا هر فرد ديگري نمي روزنامه. ٢١مادة 

آه ارتباط مستقيم با حرفة وي داشته باشد  اهانت آند، مگر اين رؤسا، نمايندگان مجلس و يا مسؤوالن خدمات عمومي 
  .بين باشد عمومي در و منافع 

 هزار ١٠ هزارتا ٥نقدي از  سال حبس و يا پرداخت جزاي  متخلفان از احكام دو مادة سابق حداقل به يك. ٢٢مادة 
  .شود و يا يكي از اين دو مجازات محكوم مي] مصري[جنية 
آه بر روند  طوري شر آند، بهمنت اي حق ندارد، جلسات بازجويي يا مراحل دادگاه را  هيچ روزنامه يا نشريه. ٢٣مادة 

نشريات . بازجويي و يا محاآمه قرار دارند با خطر مواجه آنند آن تأثير منفي داشته باشد و آبروي افرادي را آه مورد 
ختم پرونده و يا رد  گناهي متهم و  تصميمات دادسرا و احكام دادگاه اآتفا آنند، اگر دادگاه حكم بر بي بايد تنها به انتشار 



  .مربوط به احكام دادگاه را بيان آنند هاي  توانند خالصة مناسبي از داليل و انگيزه ي صادر نمود، ميدعو
تحريف شده و يا نام او در  سردبير يا مديرمسؤول بايد بنا به درخواست فردي آه مشخصات او در مطلبي . ٢٤مادة 

ظرف سه روز و يا در اولين شماره از روزنامه آن را آند و  طور نادرست چاپ شده، اقدام  ماجرايي غيرواقعي و يا به
منعكس  شده  اصالحيه را در همان صفحه و با همان حروف آه در مطلب و يا خبر تحريف آه  طوري به. تصحيح آند

شده باشد، روزنامه حق دريافت وجه ندارد،  منتشر اندازة مطلب و يا خبر  چاپ اصالحية خبر چنانچه به. شده، چاپ آند
روزنامه . التفاوت وجه را طبق تعرفة مقرر دريافت آند تواند مابه روزنامه مي تر از آن باشد،  آه بيش صورتي در
  .شده در صورت عدم دريافت وجوه مقرر از متقاضي خودداري آند چاپ خبر تصحيح تواند از  مي

مدارك و . روزنامه ارسال آنند ير متقاضيان اصالحيه بايد درخواست خود را با نامة سفارشي براي سردب. ٢٥مادة 
  . مستندات موجود نيز بايد ضميمة درخواست باشد

  . تواند در دو مورد از چاپ تصحيحيه، خودداري آند نشريه مي. ٢٦مادة 
  .برسد چنانچه درخواست تصحيح پس از گذشت سي روز از انتشار مطلب به روزنامه . ١ 
جرم و يا مسائل اخالقي  با اين حال، اگر اصالحيه مربوط به . صحيح آرده باشدو يا روزنامه، خبر را داوطلبانه ت. ٢ 

  .مجاز است از چاپ آن خودداري آند باشد و يا در نظم عمومي اختالل ايجاد آند ، روزنامه 
د تواند تقاضاي خو متقاضي مي  اين قانون ارسال نشود، ٢٤شده در مادة  چنانچه اصالحيه در مدت تصريح. ٢٧مادة 

  .الزم در مورد تصحيح مطلب صورت گيرد را به شوراي عالي مطبوعات ارسال آند تا اقدامات 
حداقل به سه ماه حبس و   صورت نگيرد، متخلف ٢٤چنانچه ارسال اصالحيه در زمان مشخص در مادة . ٢٨مادة 

  .شود م مياز اين دو مجازت محكو هزار تا چهار هزار جنيه و يا يكي  پرداخت جزاي نقدي از يك
اي آه مطلب  همان روزنامه دادگاه متن حكم صادره را حداقل در يك روزنامه ــ با هزينة خود روزنامه ــ و يا در 

.  روز از تاريخ صدور حكم، چاپ آند١٥تر از  مدتي آم شده و يا خبر موضوع مورد اختالف چاپ شده ظرف  تحريف
  .پذير است ه امكانحكم نهايي دادگا انتشار اصالحيه پس از صدور 

 
سردبير و يا مسؤول در مورد  آه نشريه اصالحيه را قبل از طرح شكايت چاپ آند، شكايت از  صورتي در. ٢٩مادة 

  .شود خودداري از نشر اصالحيه منتفي مي
طور  بهخارجي،  هاي  ها، هدايا و يا مزاياي ويژه از طرف نگار بايد از قبول آمك روزنامه و يا روزنامه. ٣٠مادة 

هاي غيرمستقيم  عنوان آمك  هاي روزنامه به آگهي هرگونه اضافه بهاي نرخ . مستقيم يا غيرمستقيم، خودداري آند
متخلفان  دادگاه، . شوند سال حبس و يا جزاي نقدي از پانصد تا دو هزار جنيه محكوم مي يك متخلفان به . شود تلقي مي

آند،  مطبوعاتي دريافت آرده محكوم مي نگار يا مؤسسة  مالي آه روزنامههاي  را به پرداخت مبلغي معادل ميزان آمك
  .نگاران واريز شود بازنشستگي سنديكاي روزنامه آه مبلغ مزبور به صندوق  مشروط بر اين

غيرمستقيم خودداري آند، مگر  طور مستقيم و  نگار بايد از دريافت هرگونه آمك مالي دولتي به روزنامه و روزنامه
  .آند اعمال مي  عالي مطبوعات  ي مقررات عمومي آه شوراطبق 
و اصول اخالق عمومي و يا  هاي مرسوم جامعه  توانند هرگونه آگهي آه مطالب آن با ارزش ها نمي روزنامه. ٣١مادة 

وت باشد ها بايد متفا ها با آگهي مجموع مطالب اصلي روزنامه در . با رسالت و اهداف مطبوعات مغاير باشد، چاپ آنند
  .شود طور مجزا چاپ  و به
طور  مبالغي و يا مزايايي به خاطر چاپ آگهي  ها فعاليت آند و يا به تواند در بخش آگهي نگار نمي روزنامه. ٣٢مادة 

  .نام خود منتشر آند ها را به مطالب مربوط به آگهي تواند  او همچنين نمي. مستقيم يا غيرمستقيم دريافت آند
قبل از پايان سال مالي منتشر  ها و مؤسسات مطبوعاتي بايد بودجة خود را ظرف شش ماه   روزنامهآلية. ٣٣مادة 

آند  اي بررسي مي طور دوره مدارك مالي مؤسسة مطبوعات را به آنند، سازمان مرآزي حسابرسي، دفاتر، مستندات و 
  .هاي مالي، اداري و قانوني آن آگاه شود مشروعيت فعاليت تا از صحت و 

. قبل از پايان سال مالي ارائه دهند ها و مؤسسات مطبوعاتي بايد محاسبات مالي پاياني خود را ظرف سه ماه  روزنامه
  مرآزي حسابرسي، امور مالي اين مؤسسات را بازرسي آند و گزارش مؤسسة مطبوعاتي بايد اجازه دهد آه سازمان 

عالي    شوراي  الي موجود را به دادسراي عمومي و به اين سازمان تخلفات م. بازرسي را تهيه نمايد نتيجة 
  .دهد نگاري اطالع مي روزنامه

 



  نگاران  تذآر به روزنامه. فصل چهارم
  . دهد نگاران عضو سنديكا تذآر  تواند به روزنامه نگاران مي فقط سنديكاي روزنامه. ٣٤مادة 

  .شود تعارض نباشد، اجرا مي جا آه با احكام اين فصل در  نگاران تا آن در اين مورد احكام قانون سنديكاي روزنامه
آمده به شوراي سنديكا  وجود  نگاري را آه مشكلي برايش به نگاران، روزنامه رئيس سنديكاي روزنامه. ٣٥مادة 

شود، بررسي بايد ظرف سي روز از تاريخ معرفي وي  مي آند و پس از آن موضوع به آميتة بررسي احاله  معرفي مي
تري بود، بايد در اين مورد از شوراي سنديكا مجوز  براي بررسي نيازمند فرصت بيش چنانچه آميته . جام شودان
  .بگيرد 

  : شود صورت زير تشكيل مي آميتة بررسي آه در مادة سابق ذآر شده به. ٣٦مادة 
 رئيس: نگاران نمايندة موظف سنديكاي روزنامه. الف
  عضو : آند انتخاب ميمشاور هيأت وزيران آه شورا . ب
  عضو : منشي سنديكاي اصلي و يا فرعي. ج

  .شود شرح زير تشكيل مي به نگاران آمده   قانون سنديكاي روزنامه٨١آميتة بدوي بررسي آه در مادة . ٣٧مادة 
 رياست آميته به. شوند مي نگاران در هر دوره از ميان اعضا انتخاب  سه عضو شوراي سنديكاي روزنامه. الف

  .آه فردي در رياست شوراي سنديكا عضويت نداشته باشد اين شود، مشروط بر  ترين عضو سنديكا واگذار مي قديمي
  . نگاري عالي روزنامه عضو منتخب شوراي . ب
  .آند مشاور آه هيأت وزيران انتخاب مي. ج

رئيس آميتة بررسي . شود ارجاع مي شدة آميتة بررسي آه در مادة سابق به آن اشاره شد به اين آميته  دعاوي مطرح
  .آند اتهامات را در آميتة انضباطي مطرح مي

 از ٨٢تجديدنظر آه در مادة  تواند نسبت به تصميم آميتة بدوي انضباطي در برابر آميتة  نگار مي روزنامه. ٣٨مادة 
  .نگاران آمده اعتراض آند قانون سنديكاي روزنامه

  .آيفري يا مدني آنند  عالي مطبوعات اقامة شكايت  نگار نزد شوراي روزنامهتوانند عليه  افراد مي. ٣٩مادة 
متقن ، نتيجه را به سنديكاي  گيرد و در صورت وجود داليل  عهده مي عالي مطبوعات بررسي شكايت را به شوراي 
  .آند نگاران منعكس مي روزنامه
  .شود جام ميها ان مسؤوليت آيفري در جرائمي آه توسط روزنامه. فصل پنجم

تواند وآيل انتخاب آند،  مي شود متهم  ها شكايت آيفري جنايي مطرح  چنانچه در دادگاه عليه روزنامه. ٤٠مادة 
  .آه حضور وي در دادگاه الزامي نباشد مشروط بر اين

 
  .آمده استها  قانون مجازات  ١٧٩حبس تعليقي در جرائم مطبوعات جايز نيست، مگر جرائمي آه در مادة . ٤١مادة 
عنوان مدارك اتهام عليه  است به هايي آه در اختيار نشريه  توان از اسناد، اطالعات و مدارك و يادداشت نمي. ٤٢مادة 

  .مطالب جز موضوع اصلي يا اجراي جرم نباشد آه اين   ها استفاده آرد، مگر آن آن نشريه در بازپرسي
در فقرة سابق بيان شد، پس  قدامات آيفري بايد تمامي مدارآي آه  از قانون ا١٩٩ و ٩٧، ٥٥با رعايت احكام مواد 

  .صاحب آن مسترد گردد از منتفي شدن موضوع مورد بررسي، بالفاصله به 
گيرد جايز نيست مگر به  مي نگار به سبب ارتكاب جرائمي آه توسط مطبوعات صورت  دستگيري روزنامه. ٤٣مادة 

محل آار وي به اين سبب مجاز نيست مگر توسط يكي از  يي يا بازرسي همچنين بازجو. دستور دادسراي عمومي
  .اعضاي دادسراي عمومي

  .مطلع سازد نگار  نگاران را از بازجويي روزنامه دادسراي عمومي بايد شوراي سنديكاي روزنامه
ند در جلسات بازجويي توا سنديكا مي نگاران و يا يكي از اعضاي سنديكا به نمايندگي رئيس  رئيس سنديكاي روزنامه

  .جلسات بازجويي را بدون پرداخت هرگونه وجه درخواست آند صورت تواند  شوراي سنديكا مي. حضور داشته باشد
آه  مشروط بر اين نگاري از عملكرد آارآنان دولت، نمايندگان و يا مسؤوالن انتقاد آند،  اگر روزنامه. ٤٤مادة 

  .شود انتقادي را به اثبات برساند، مجازات نمي اي فرد باشد و موارد  رد حرفهنيت و فقط از عملك انتقاداتش با حسن
 
 
 



 انتشار مطبوعات و مالكيت آن. بخش دوم
  انتشار مطبوعات . فصل اول

صورت عمومي و يا  به قانون، آزادي چاپ مطبوعات وابسته به احزاب سياسي و اشخاص حقوقي . ٤٥مادة 
  .آند خصوصي را تضمين مي

عالي مطبوعات  را به شوراي  آساني آه قصد انتشار نشرية جديدي داشته باشند، بايد تقاضاي آتبي خود . ٤٦ة ماد
نشريه امضا شده شامل نام و نام خانوادگي، تابعيت و محل  اين تقاضاي آتبي آه توسط نمايندة قانوني . ارائه آنند

اداري و  نوع فعاليت نشريه و تشكيالت . زبان انتشار، استهمچنين نام نشريه، دورة انتشار و  اقامت صاحب نشريه و 
اي آه در آن  سردبير نشريه و نشاني چاپخانه بودجة نشريه، منابع مالي، نشاني و نام . سردبيري آن نيز بايد ذآر شود

  .شود نيز بايد اعالم شود چاپ مي
 

تر از  نشريه ظرف مدتي آم شده جهت چاپ  ه عالي مطبوعات نظر خود را در مورد تقاضاهاي ارائ شوراي. ٤٧مادة 
  .آه در مادة سابق آمده بايد ضميمة تقاضا باشد تمامي مدارك الزم . آند چهل روز از تاريخ تقاضا اعالم مي

) چهل روز(انقضاي مهلت مقرر  پس از . در صورت رد تقاضاي صدور مجوز انتشار نشريه بايد داليل آن اعالم شود
  .شود  مي شورا در مورد انتشار نشريه تلقي مثابه موافقت   از سوي شورا بهو عدم اتخاذ تصميم

توانند در دادگاه اداري نسبت به  مي نفعان  آه تصميم شورا مبني بر رد تقاضاي مجوز انتشار نشريه بود ذي درصورتي
ريه بايد به دادگاه ارائه روز از تاريخ رد تقاضاي مجوز انتشار نش اين اعتراض ظرف سي . اين تصميم اعتراض آنند

  .شود
طور منظم منتشر  شش ماه به چنانچه نشريه ظرف سه ماه پس از دريافت مجوز منتشر نشد و يا ظرف . ٤٨مادة 

هايي آه بايد ظرف شش ماه منتشر  موجه نتواند نيمي از شماره اي آه بدون دليل  نشريه. شود نشد، مجوز آن لغو مي
 عالي   شوراي شود و  آه مدت توقف انتشار آن طوالني شود، نشرية غيرمنظم تلقي مي يا اين شود را چاپ آند و 

  . دهد مطبوعات اين امر را به صاحب نشريه تذآر مي
هرگونه دخل و تصرف در آن  شود آه  موافقت با تقاضاي مجوز انتشار نشريه يك امتياز ويژه محسوب مي. ٤٩مادة 

  .غيرقانوني است
هزار جنيه جزاي نقدي محكوم  شود و متخلف به مبلغي از پانصد تا   جرم است و باطل اعالم ميتخطي از اين ماده

  .شود مجوز مي افزون بر اين، در صورت رأي دادگاه نشريه لغو . شود مي
 آلي حقوق سياسي محرومند به انتشار نشريه و يا مشارآت در انتشار آن و يا مالكيت آن براي آساني آه از . ٥٠مادة 

  .ممنوع است
قبل از تغيير در اطالعات  در صورت تغيير اطالعات پس از دريافت مجوز انتشار نشريه حداقل پانزده روز . ٥١مادة 

بيني نشده باشد، در اين صورت حداآثر  اطالعات پيش آه تغيير  عالي را مطلع سازد، مگر آن اي شوراي  بايد طي نامه
  .  موضوع بايد اعالم شودتغييرات، اين هشت روز پس از ايجاد 

پرداخت جزاي نقدي از پانصد تا  نمايندة قانوني نشريه چنانچه از اين ماده تخلف آند حداقل به شش ماه حبس و به 
  .شود مي هزار جنيه و يا به يكي از اين دو مجازات محكوم 

  مالكيت نشريات . فصل دوم
خصوصي طبق قانون تضمين  طور عمومي و  ص حقوقي بهمالكيت مطبوعات توسط احزاب سياسي و اشخا. ٥٢مادة 

صورت  شود بايد به ها چاپ مي احزاب سياسي سنديكاها و اتحاديه مطبوعاتي آه از سوي اشخاص حقوقي، . شده است
اتباع مصري اختصاص يابد  ها به  ها و تعاوني آه تمامي سهام اين شرآت طوري هاي سهامي باشد، به شرآت تعاوني يا 
صورت روزانه يا هفتگي چاپ  آه نشريه به درصورتي. نباشد تر از يك ميليون جنية مصري  اية پرداختي آن آمو سرم

تر از  آم صورت ماهانه چاپ شود، سرماية آن نبايد   هزار جنيه نباشد اما اگر نشريه به٢٥٠  تر از  شود، سرماية آن آم
شوراي . صورت وديعه ثبت شود مصري به هاي  ر يكي از بانكسرمايه بايد قبل از چاپ نشريه د. صد هزار جنيه باشد

  .ذآرشده استثنا قائل شود تواند در برخي از شرايط  عالي مطبوعات مي 
شرآت نبايد بيش از ده درصد آل  اش و وابستگان درجة دوم وي در  سهم مالكيت فردي يك شهروند و افراد خانواده

تشكيل و . اند، است فرزنداني آه هنوز به سن بلوغ نرسيده  زن، شوهر و منظور از خانواده،. گذاري باشد سرمايه



قبلي بالمانع  سهامي به منظور چاپ و انتشار مجالت ماهانه يا مطبوعات روزانه با رعايت شرايط  هاي  تأسيس شرآت
  . است
صورت شرآت   روزنامه بهيك تواند براي انعقاد قراردادهاي الزم جهت تأسيس  عالي مطبوعات مي شوراي . ٥٣مادة 

  .عنوان يك الگو ارائه دهد به سهامي يا تعاوني يا شراآت اعضا در مفاد قرارداد را 
شود،  سهامداران شرآت انتخاب مي مديرة موقت آن، آه از ميان  در قراردادها بايد اهداف، نام رئيس و اعضاي هيأت

  . مشخص باشد
مديره طبق  است و پس از آن هيأت  از انجام اقدامات تشكيل اين هيأت مديره حداآثر شش ماه پس دورة زماني هيأت

  .شود مشخص شده، مجددًا انتخاب مي دستورالعمل داخلي ، آه در قرارداد تأسيس 
همچنين تعدادي دبير سرويس  شود باشد و  هر نشريه بايد يك سردبير، آه مسؤول مطالبي آه منتشر مي. ٥٤مادة 

  .شدة نشريه نظارت داشته باشند مشخص هاي  ز آنان به بخشداشته باشد آه هريك ا
  . نگاران باشند سردبير و نويسندگان نشريه بايد عضو سنديكاي روزنامه

هايي آه با  آه از سوي سازمان ها و مجالت تخصصي محافل علمي و ديگر نشرياتي  احكام دو مادة سابق بر روزنامه
  .شود اعمال نمي شوند  يعالي مطبوعات منتشر م  دستور شوراي 

براي حداآثر شش ماه منجر   عالي مطبوعات به تعطيلي نشريه  هرگونه تخلف از قانون طبق درخواست شوراي
  .شود امتياز نشريه لغو مي چنانچه اين تخلفات طي اين مدت رفع نشود، . شود مي
 

 هاي ملي روزنامه. بخش سوم
  مالكيت . فصل اول

در آينده از مؤسسات  بوعات ملي در اين قانون، مطبوعاتي است آه در حال حاضر و يا منظور از مط. ٥٥مادة 
شود و مجلس شورا  عهده دارد منتشر مي را به مالكيت آن هاي مطبوعاتي، آه دولت  ها و شرآت مطبوعاتي، خبرگزاري

  . مطبوعات را داراست حقوق مالكيت اين 
وگوهاي  آنند و تريبوني آزاد براي گفت مي ي و آلية احزاب سياسي فعاليت هاي ملي مستقل از نهادهاي اجراي روزنامه

  .رود شمار مي مثابه اقتدار نافذ اجتماعي به به هاي سياسي  ها و گرايش ملي آلية ديدگاه
ا آارآنان اداري و آارگران ر نگاران،  روابط ميان نهادهاي مطبوعاتي ملي و آلية شاغلين اعم از روزنامه. ٥٦مادة 

  .سازد مي اي قانون آار هماهنگ  مواد قانوني قراردادهاي حرفه
و موافقت دو نهاد مزبور  نگار  نگار از يك نهاد مطبوعاتي ملي به نهاد ديگر با موافقت خود روزنامه انتقال روزنامه
  . قرار گيرداصلي چه مزاياي جانبي بايد موردتوجه نگار چه حقوق  حقوق مادي و معنوي روزنامه. بالمانع است

  .شود اين مواد بر آلية شاغلين نهادهاي مطبوعات ملي اعمال مي
هاي مربوط به  براي اجراي طرح نيمي از منافع مالي نهادهاي مطبوعات ملي براي شاغلين در آن و نيمي . ٥٧مادة 

  .يابد اختصاص مي هاي اين نهادها  رشد و توسعه و تعميرات و ديگر طرح
اداري و تهية بودجة ساالنه و  عات، تصميمات و ديگر اقدامات مربوط به تنظيم و هماهنگي  عالي مطبو شوراي

  .آند چگونگي توزيع منافع مالي اين نهادها را اتخاذ مي
مطبوعات ملي براي اطمينان از  اي امور مربوط به بازرسي مالي و مدارك نهادهاي  طور دوره عالي محاسبات به ديوان

  .گيرد عهده مي نهادها را به مالي، اداري و قانوني اين مشروعيت تصميمات 
. تفحص و بازرسي تهيه شود نهادهاي مزبور بايد تسهيالت الزم را در اختيار ديوان محاسبات قرار دهند، تا گزارش 

 و مجلس شورا برساند تا در جلسات مجلس شورا مورد بحث ها را به اطالع  عالي مطبوعات بايد اين گزارش شوراي 
  .بررسي قرار گيرد

 
هاي قانوني براي تحقق  شيوه تواند از تمامي  هر نهاد مطبوعاتي ملي داراي شخصيت حقوقي است و مي. ٥٨مادة 

  .رود شمار مي نيز به مديره نمايندة آن  رئيس هيأت. اهداف خود استفاده آند
هاي ويژة  هايي با فعاليت شرآت وانند ت  عالي مطبوعات مي نهادهاي مطبوعات ملي با موافقت شوراي. ٥٩مادة 

هاي خود و طبق  مطبوعات ملي در چارچوب فعاليت نهادهاي . انتشار، آگهي يا چاپ و توزيع تأسيس آنند
  .توانند در امور واردات و صادرات فعاليت آنند مطبوعات، مي عالي  هاي شوراي  بخشنامه



عالي محاسبات براي  ديوان و زير نظر ) مطبوعات ملي(د اصلي ها از نظر قانوني بايد تابع مقررات نها اين شرآت
  .هاي ساالنه قرار گيرند ارائة بودجه و هزينه

دهند بايد طبق  هايي آه انجام مي فعاليت ها و يا  در مورد شاغلين نهادهاي مطبوعات ملي و تأسيس شرآت. ٦٠مادة 
  .هاي غيرقانوني عمل شود در مورد فعاليت  ١٩٧٥ سال ٦٢مادة سابق از قانون شمارة 

اداري و يا آارگر شصت سال  نگار، آارمند  سن بازنشستگي براي شاغلين مطبوعات ملي اعم از روزنامه. ٦١مادة 
  .تمام است

اين اقدام با دستور مجلس . تمديد آرد توان سن بازنشستگي را سال به سال تا شصت و پنج سال نيز  با اين حال مي
مديره و  مديره براي تمديد سن بازنشستگي رؤساي هيأت درخواست هيأت عالي مطبوعات و  ي شورا و تصويب شورا

  .گيرد ها و ديگر موارد صورت مي روزنامه سردبيران 
 مجمع عمومي. فصل دوم

  : شود افراد زير تشكيل مي مديره و عضويت  مجمع عمومي مؤسسات مطبوعاتي به رياست رئيس هيأت. ٦٢مادة 
طور مستقيم و  مطبوعاتي آه به نگاران، آارآنان اداري و آارگران مؤسسات   عضو به نمايندگي از روزنامهپانزده. ١ 

نگاري داشته  بايد حداقل پنج سال تجربه در مشاغل روزنامه اعضاي منتخب . شوند صورت محرمانه انتخاب مي به
  . باشند

شان  مجلس شورا انتخاب نگاري و مطبوعات آه  زنامهبيست نفر از نويسندگان، انديشمندان حوزة فرهنگ، رو. ٢ 
  .مؤسسة مطبوعاتي باشند آه حداقل چهار عضو از آنان بايد از همان  طوري آند، به مي

مطبوعات، قواعد منظمي جهت  عالي  شوراي . شود بار برگزار مي انتخابات و معرفي اعضا، هر چهار سال يك
  .آند برگزاري انتخابات وضع مي

  : آند مجمع عمومي مؤسسات مطبوعات ملي، موارد زير را پيگيري مي. ٦٣مادة 
  .تصويب بودجه و محاسبات آخر سال. ١ 
  .تعيين ارزيابي محاسبات. ٢ 
هاي  جديد و يا انحالل طرح هاي  هاي اقتصادي و مالي مؤسسات مطبوعاتي و ارزشيابي طرح  تصويب سياست. ٣ 

  .گيرد آند، صورت مي مديره ارائه مي هيأت اي آه  هاي ساالنه رشاين موارد باتوجه به گزا. موجود
ميزان دستمزدهاي شوراي  مديره باتوجه به قوانين مربوط به حداقل  تصويب ضوابط دستمزدها و غيره آه هيأت. ٤ 
  . دهد عالي مطبوعات، ارائه مي 
  .عالي محاسبات هاي ديوان بررسي گزارش. ٥ 
  .آند مديره ارائه مي هيأتارزيابي مسائلي آه . ٦ 
  .مطبوعات   عالي  توجهي به وظايف خود به شوراي مديره در صورت بي پيشنهاد انحالل هيأت. ٧ 

اعتبار قانوني آن و اتخاذ تصميمات  مقررات اجرايي، زمان برگزاري جلسات مجمع عمومي، تهية دستور جلسات و 
  .آند الزم را تنظيم مي
  سردبيريمديره و هيأت. فصل سوم

  :شود مي شرح زير تشكيل  مديره مؤسسات مطبوعات ملي از سيزده عضو به هيأت. ٦٤مادة 
  .آند مديره آه مجلس شورا وي را منصوب مي رئيس هيأت. ١ 
عضو از همان مؤسسة  آه حداقل چهار  آند، مشروط بر اين شش عضو آه مجلس شورا آنان را انتخاب مي. ٢ 

  . مطبوعاتي باشند
هر گروه نمايندگان . شوند مي طور مستقيم و محرمانه انتخاب   شش عضو از شاغلين در مؤسسة مطبوعاتي به.٣ 

مدت عضويت . نماينده از آارآنان و دو نماينده از آارگران نگاران، دو  دو نماينده از روزنامه. آنند خود را انتخاب مي
  .تمديد است مديره چهارسال و قابل  هيأت

تصميمات با اآثريت آراء حاضرين . است مديره منوط به حضور اآثريت مطلق اعضاي آن   رسمي هيأتتشكيل جلسات
  .مديره جزو آن است ارجحيت دارد باشد، طرفي آه رأي رئيس هيأت شود و چنانچه آراء مساوي  تصويب مي

  .مديرة بيش از يك مؤسسة مطبوعاتي ممنوع است عضويت در هيأت
حداقل پنج عضو به رياست سردبير  ه از مجموعة مطبوعات ملي، شوراي سردبيري متشكل از در هر نشري. ٦٥مادة 

مانده از جمله معاون سردبير آه مسؤوليت  مديره، چهار عضو باقي هيأت . آند  را انتخاب مي  ملي آن است آه شوراي



  .آنند عهده دارد، تعيين مي نشريه را به ادارة امور 
  .دبيري سه سال و قابل تمديد استمدت عضويت در شوراي سر

 
اين مسؤوليت در . شود ريزي مي برنامه سياست آلي نشريه و پيگيري اجراي آن از سوي شوراي سردبيري . ٦٦مادة 

اجراي آن سياست از اختيارات قانوني سردبير و معاونان او . گيرد قرار مي مديرة مؤسسه  چارچوب سياست آلي هيأت
  .است

 
 راي عالي مطبوعاتشو. بخش چهارم
  عالي مطبوعات تشكيل شوراي. فصل اول

از شخصيت حقوقي برخوردار  مقر آن در شهر قاهره و .  عالي مطبوعات يك نهاد آامًال مستقل است شوراي. ٦٧مادة 
. هاي بنيادي جامعه استوار است در چارچوب ارزش نگاري بر تحقق آزادي و استقالل آن  حرفة روزنامه. است
هاي آن بر حفظ حقوق شهروندان در برخورداري  اجتماعي را تضمين آند، و فعاليت آه وحدت ملي و صلح  يطور به
  . آند تأآيد مي ها و تفسيرهاي موضوعي  وسيلة پخش اخبار صحيح و ارائة ديدگاه معارف عمومي به از 

هاي دولتي و سنديكاي نهاد  عالي مطبوعات و شيوة ارتباط  چگونگي تشكيل و اختيارات قانوني شوراي
  .خوبي تشريح شده است نگاران در اين قانون به روزنامه

  : شود شرح زير تشكيل مي عالي مطبوعات به جمهور، شوراي  با دستور رئيس. ٦٨مادة 
  . گيرد عهده مي عالي مطبوعات را به رئيس مجلس شورا، رياست شوراي . ١ 
  . يمديرة مؤسسات مطبوعاتي مل رؤساي هيأت. ٢ 
  .مديره انتخاب شود نمايندة سردبيران مطبوعات ملي، آه توسط هيأت. ٣ 
چند نشريه داشته باشد، يكي  چنانچه يك حزب . شوند سردبيران مطبوعات حزبي آه طبق قانون احزاب منتشر مي. ٤ 

  .شود عنوان نماينده انتخاب مي از سردبيران به
  . شوند انتخاب مي رئيس سابق سنديكا توسط مجلس شورا نگاران و چهار  رئيس سنديكاي روزنامه. ٥ 
سنديكاي سابق يا چهار  ها و انتشارات و چهار رئيس  رئيس سنديكاي عمومي آارآنان مطبوعات ، چاپ، رسانه. ٦ 

  .شوند مي تن از اعضاي سنديكا آه از سوي مجلس شورا انتخاب 
  .شوند انتخاب مي هاي مصر آه توسط مجلس شورا  اهنگاري دانشگ دو تن از استادان دانشكدة روزنامه. ٧ 
  . شوند دو نفر حقوقدان آه توسط مجلس شورا انتخاب مي. ٨ 
هاي گوناگون افكارعمومي  ديدگاه مند به امور مطبوعات آه نمايندگان  هاي معروف و عالقه تعدادي از شخصيت. ٩ 

تر  عداد آنان از اعضايي آه در موارد سابق گفته شد بيشآه ت طوري به شوند،  هستند و توسط مجلس شورا انتخاب مي
  .عضويت در شورا چهار سال و قابل تمديد است مدت . نباشد
. آند و معاون دبيرآل ايجاد مي مقام ، دبيرآل  عالي مطبوعات، دفتري متشكل از رئيس دفتر، دو قائم شوراي . ٦٩مادة 

  .آند مدير دفتر را با برگزاري انتخابات مخفي تعيين مي جز   عالي مطبوعات مسؤوالن دفتري خود، به شوراي
  عالي مطبوعات  اختيارات شوراي . فصل دوم

  : زير برخوردار است عالي مطبوعات از اختيارات    افزون بر اختياراتي آه در اين قانون آمده، شوراي. ٧٠مادة 
  . هاي قوانين مطبوعات اعمال نظر در آلية طرح. ١ 
هاي روزآمد حرفة  با پيشرفت اذ تصميمات الزم جهت حمايت از مطبوعات مصري، رشد و پيشرفت آن همگام اتخ. ٢ 

هاي اين حرفه با همكاري با مؤسسات  تحقيقات و توسعة زمينه اين مهم از راه ترغيب . نگاري در جهان روزنامه
آوري اطالعات صورت  جمع ات و اي و جهاني و تأسيس مرآز تحقيق دانشگاهي، نهادهاي فني منطقه تخصصي 

  .گيرد مي
  .نگاري در مصر مستندسازي مراحل توسعة حرفة روزنامه. ٣ 
در اموري آه جزو اهداف شورا  المللي مشابه و مبادلة اطالعات و استفاده از تجارب متقابل  همكاري با مجامع بين. ٤ 

  .است
  .فناوري و آموزش هاي اقتصادي، اداري،  نههمكاري و هماهنگي متقابل مؤسسات مطبوعاتي در زمي. ٥ 
عالي محاسبات و اتخاذ  ديوان هاي اداري و  پيگيري عملكرد اقتصادي مؤسسات مطبوعات ملي با بررسي گزارش.٦ 



  .اي تصميمات الزم جهت بهبود مسائل حرفه
  . رينگا روزنامه تالش براي فراهم آردن ملزومات چاپ نشريات و حل مشكالت مربوط به . ٧ 
هاي  تعيين نرخ و ميزان آگهي ها و مجالت و همچنين  گذاري روزنامه تعيين سهمية آاغذ خانة مطبوعات و قيمت. ٨ 

  .حقوق خوانندگان نشريات ضايع نشود آه  طوري دولتي و نهادهاي عمومي و بخش عمومي به
طور آه در قانون بيان  همان رد آنان نگاران و بهبود عملك حمايت از حرفة مطبوعاتي و تضمين حقوق روزنامه. ٩ 

  .شده است
  .نگاران از سوي سنديكا تهية لوح تشويق روزنامه. ١٠ 
نشريات نسبت به اخالق و ميثاق  اي دربارة تعهد  هاي دوره پيگيري و ارزيابي مطالب مطبوعات و تهية گزارش. ١١ 

  . چاپ آنندها را گزارش اند آه اين   مطبوعات ملزم. نگاري حرفة روزنامه
  .نگاران نسبت به حق پاسخ و حق تصحيح تعهد مطبوعات و روزنامه. ١٢ 
مسائل اخالقي و شيوة  نگاران دربارة تعهد مطبوعات نسبت به  بررسي دعاوي عليه مطبوعات يا روزنامه. ١٣ 

  .اشخاص برخورد آن با حقوق شهروندان و دخالت در زندگي خصوصي 
  .نگاران و شاغلين در مؤسسات مطبوعاتي براي روزنامهتضمين دستمزد مناسب . ١٤ 
مؤسسات مطبوعاتي براي آمك به  تخصيص ساالنة درصدي از درآمدهاي حاصله از چاپ آگهي در مطبوعات و . ١٥ 

  .ها و آارگران مطبوعات امور چاپ و رسانه نگاران  صندوق بازنشستگي و سنديكاي روزنامه
سنديكا و رئيس آن و  ه عضويت در سنديكا و نتيجة انتخابات اعضاي شوراي توجه به تصميمات مربوط ب. ١٦ 

  .نگاران همچنين تصميمات مجمع عمومي سنديكاي روزنامه
هاي خارجي  و يا خبرگزاري نگاراني آه مايل به همكاري دائمي يا موقت با مطبوعات  اعطاي مجوز به روزنامه. ١٧ 

نگار داده  اعطاي مجوز با موافقت آارفرما به روزنامه . رج هستندمستقر در جمهوري عربي مصر و يا در خا
  .شود مي

اي  مطبوعات تأسيس و اليحه تواند صندوقي براي حمايت از  شورا براي تحقق اهداف مذآور در اين ماده مي. ١٨ 
  .براي تنظيم مواد آن تهيه آند

 دستورآار شورا. فصل سوم
شورا مشخص آرده شيوة تشكيل  هايي آه  آند و آميته ح دستور آار را تهيه ميعالي مطبوعات لواي شوراي . ٧١مادة 

  .آند و چگونگي عملكرد آن را تشريح مي
شده  رويارويي با مسائل مطرح رئيس شورا، نمايندگي شورا را نزد نهادهاي قضايي و اداري و غيره و در . ٧٢مادة 
آند و رياست جلساتي آه در دفتر شورا  بر آن نظارت مي ورا وي همچنين براي بهبود عملكرد ش. عهده دارد را به

دو  تواند برخي از اختيارات خود را به يكي از جانشينان و يا هر  رئيس شورا مي. گيرد مي عهده  شود را به برگزار مي
  .عنوان نمايندة وي تفويض آند آنان به

  .گيرند عهده مي او رياست شورا به  يكي از دو جانشين چنانچه رئيس شورا بنا به داليلي نتواند در جلسات حاضر شود
  .آند مي دبيرآل تصميمات شورا را اجرا و با توافق رئيس شورا دستور آار شورا را تهيه 

 
العاده با  برگزاري جلسات فوق دعوت براي . آند بار، يك جلسة عادي برگزار مي شورا حداقل هر دو ماه يك. ٧٣مادة 

  . است سوم اعضاي شورا جايز  حداقل يكدرخواست رئيس يا 
شده  مطبوعات در مهلت تعيين هاي مربوط به انتشار  شورا طبق درخواست دبيرخانة شورا براي بررسي درخواست

  .شود درخواست برگزار مي جلسه دو هفته پس از تاريخ . دهد جلسه تشكيل مي
در اين . العاده دعوت آند فوق راي برگزاري جلسات  عالي مطبوعات ب تواند از شوراي جمهور مي رئيس. ٧٤مادة 

  .جمهور خواهد بود عهدة رئيس صورت رياست جلسات به
  .رسمي آمك بگيرد تواند از نهادهاي  عالي مطبوعات براي برخورداري از اختيارات الزم مي شوراي . ٧٥مادة 
دولتي براي آن منظور   در بودجة عالي مطبوعات از نظر بودجه مستقل است و هيچ سهمي شوراي . ٧٦مادة 
هاي ساالنة  ساالنه، بررسي و تصويب آن و ارائة هزينه اساسنامة داخلي شورا، چگونگي تهية بودجة . شود نمي

  .آند هاي دولتي را بيان مي به بخشنامه شورا و تصويب آن بدون توجه 
شاغلين در دبيرخانه را  ا را وضع و امور هاي ويژة اعضاي شور شورا طبق پيشنهاد رئيس دفتر، اليحه. ٧٧مادة 



  .آند هماهنگ مي
اوضاع مطبوعات، و مسائل  آند آه  جمهور ارائه مي هاي ساالنه به رئيس  عالي مطبوعات، گزارش شوراي. ٧٨مادة 
ل آند و مسائ رو هستند و آزادي مطبوعات را تهديد مي روبه شدة آنان، همچنين مشكالتي آه مطبوعات با آن  مطرح

  .آند مؤسسات مطبوعاتي را بيان مي مالي و اقتصادي 
اين اليحه به تصويب  آند و تا زماني آه   عالي مطبوعات، اليحة اجرايي اين قانون را ارائه مي شوراي. ٧٩مادة 

  . مواد اين قانون هماهنگ باشد آه با  شود، مشروط بر اين نرسيده طبق اليحة آنوني عمل مي
 تا ١٩٨٠ سال ١٤٨شمارة   قانون ٤٩ي آه هنوز در اختيار صاحبان آن قرار دارند طبق مادة مطبوعات . ٨٠مادة 

توانند اوضاع خود  احكام اين قانون، مطبوعات مزبور مي توانند به فعاليت خود ادامه دهند و طبق  زمان فوت آنان مي
  .را تغيير دهند

 سال ١٤٨قانون شمارة . بود  از انتشار قابل اجرا خواهد شود و پس اين قانون در روزنامة رسمي چاپ مي . ٨١مادة 
  .شود احكام اين قانون مغايرت داشته باشد، لغو مي  دربارة حدود اختيارات مطبوعات و موادي آه با ١٩٨٠

  .شود عنوان يكي از قوانين اجرا مي اين قانون به مهر دولتي مزّين شده است و به
صادر )  ميالدي١٩٩٦ژانوية سال   ٣٠(ق . .  هـ١٤١٧ صفر سال ١٤ در تاريخ جمهوري اين قانون به دستور رئيس

  .شد
 
 

  ُحسني مبارك 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ای و حقوقی  نظام رسانه
 مطبوعات در نشریات کشور 

 
 
 
 
 

 نژاد حبيب علي:پژوهشگر
 

 



 

 مقدمه
 
 

 تدوين قانون مطبوعات صورت گرفته و هاي فراواني براي نگاري آشور، هميشه تالش  ساله روزنامه١٧٠در تاريخ 
ها قوانين مطبوعاتي متعددي است آه طي  ثمره اين تالش. رهنمودهاي حقوقي طي اين دوران شكل گرفته است

ها  اما با وجود اين در همه اين دوره. هاي ديگر تغيير يافته است هاي مختلف تدوين و تصويب شده و در دوره دوره
تر،  ها، يا به عبارت دقيق تالش براي اعتالي مطبوعات و رسانه. اي پرداخته شده است نهآمتر به يك نظام جامع رسا

ها بعد از طي چند  طي اين تالش. نگاري آشور گام به گام و گاهي دوگام به جلو يك گام به عقب بوده است روزنامه
اي و صنفي  هاي حرفه ن سال انجمناست، بعد از چندي)و بعدها منحل شده (نگاران شكل گرفته  دهه سنديكاي روزنامه

ها،  ها، شوراي عالي رسانه با اين همه زمزمه پرداختن به نظام جامع رسانه... نگاران بوجود آمده است و  روزنامه
ها به صورت مدون، امري جديد است و تاآنون آمتر درباره  اي، نظام حقوقي رسانه اي، اخالق رسانه استقالل حرفه

 .تآن انديشيده شده اس
آند آه تأمين حق همگان براي دسترسي آزادانه به اطالعات و برخورداري  امروزه آمتر آسي در اين امر تشكيك مي

از اين رو براي تأمين آزادي . هاي صحيح و ضروري درباره رويدادها و افكارعمومي ضرورت ندارد از آگاهي
نگاران  اي دارند آه در اين ميان نقش روزنامه ستهمطبوعات و ساير وسايل ارتباط جمعي در جهان جديد، جايگاه برج

به همين جهت، اهميت حفظ و حراست از آزادي . اش بيشتر قابل تأمل است بدليل ماهيت فعاليت آنها برجستگي
وجو، جمع  آند آه در فرآيند جست نگاري ايجاب مي ها و ايجاد شرايط مطلوب فعاليت روزنامه مطبوعات و رسانه
ها  اندرآاران رسانه دوين و انتشار و انتقال اطالعات و اخبار موانع و محدوديت نداشته باشند و دستآوري، تهيه و ت

گيرد و در قوانين  هاي بنيادي عقيده و بيان و اطالعات آه آزادي مطبوعات را هم در برمي بتوانند براساس آزادي
 .اي خود عمل آنند حرفهبيني شده است به وظايف  المللي هم پيش اساسي و اسناد حقوقي بين

به عبارت ديگر حق دسترسي آزادانه همگان به اطالعات، از ضرورت شناخت شرايط محيط زندگي، براي رفع 
نيازهاي جتماعي و نگهباني از مصالح و منافع عمومي سرچشمه گرفته است و تحقق آن، مستلزم آن است آه 

به همين جهت با توجه به آن آه . ها، تأمين و تضمين شوند امكانات تأسيس و فعاليت آزاد مطبوعات و ساير رسانه
هاي مورد انتقال و انتشار،  آزادي مطبوعات و حق همگان براي برخورداري از اطالعات، با تدارك اخبار و گزارش

 يابند بنابراين ضروري اي تحقق مي نگاران حرفه هاي ديگر و از طريق روزنامه اي و رسانه وسيله نشريات دوره به
اي پيشرفته و مترقي داشته باشند  اي داشته باشند، تشكل صنفي داشته باشند، نظام رسانه است آه آنها استقالل حرفه

ها داشته باشند تا اوٌال رسالت، جايگاه و نقش خود را بدانند ثانيٌا بدانند استقالل دارند  و در يك آالم نظام جامع رسانه
آند و رابعأ حدود و ثغور  اي آنان حمايت مي هاي حرفه بان آنهاست و از همه فعاليتو ثالثٌا بدانند قوانين حامي و پشتي

اندرآاران و شواري  نگاران و دست اي و استقالل حقوقي روزنامه حيطه و گستره نظام رسانه. آارشان مشخص است 
هاي  وظايف و مسئوليت. تها صرفٌا شامل آزادي براي دستيابي و دسترسي به اطالعات و انتشار آن نيس عالي رسانه

هايي نيز هست آه بايد نسبت به  اي ضرورتٌا داراي محدوديت هاي رسانه نگاران و بنگاه اجتماعي و صنفي روزنامه
ها، حق و دسترسي و حق  بيني حدود، ثغور و محدوديت در آنار آزادي پيش. ها، متعهد و مسؤول باشند رعايت آن
نگاري و استقالل حقوقي  اي روزنامه ها، اخالق حرفه اي، شوراي عالي رسانه همگي در نظام رسانه... انتشار و 
هاي  نگاران، تحقق وظايف و مسؤوليت ها، در آار پراهميت روزنامه با همه اين. گيرد نگاران صورت مي روزنامه

شد و به اين منظور اي آنها تأمين شده با پذير است آه شرايط استقالل و شرافت حرفه اجتماعي آنان در صورتي امكان
نگاران در نظر گرفته باشد، نظام سياسي آشور آليت آن مورد تعرض  حقوق و امتيازهاي معنوي و اجتماعي روزنامه



شان تأمين شده باشد، مردم آه صاحبان اصلي اطالعات و اخبار هستند،  اي حقوق هاي رسانه قرار نگيرد، بنگاه
 .ها در آشور هم معين شده باشد  رسانهشان تأمين شده باشد و نقش و جايگاه حقوق

 

 ********* 
 

اي را   پردازد، حوزه و گستره نظام رسانه مقدمه به آليات مي. اين گزارش از يك مقدمه و دو بخش تشكيل شده است
اي اعم از استقالل  هاي مربوط به نظام رسانه نامه بخش اول به فهرست عناوين مقاالت و پايان. دهد توضيح مي

اين بخش آليه مقاالت منتشره در نشريات اصلي و . پردازد مي... اي و  ها، اخالق حرفه ي، شوراي عالي رسانهحقوق
. شود و گستره زماني آن مربوط به دو دهه اخير است تخصصي را از لحاظ پوشش موضوع مورد بررسي شامل مي

 .شود اي نمي ها در ارتباط با نظام رسانه انههاي اخير دفتر مطالعات و تحقيقات رس اين فهرست شامل مجموعه فعاليت
اين مهم براي اين منظور انجام گرفته آه در بررسي .بخش دوم به چكيده مقاالت اين موضوع اختصاص يافته است 

نظران و  نگاري آشور مطالب و اطالعات الزم در درسترس صاحب اي و تدوين نظام حقوقي روزنامه نظام رسانه
 .گيران باشد تصميم

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

  :بخش اول
 ها نامه پايان و فهرست مقاالت 

 
 
 
 
مينو :ترجمه /آريستيانز-جي-نوشته آلينورد:مبارزه اخالق رسانه اي با امپرياليسم فرهنگي/اخالق رسانه اي-١

 ١٣٧٥سال هفتم،شماره سوم :فصلنامه رسانه/بهتاش
 ١٣٧٥سال هفتم،شماره سوم :فصلنامه رسانه/ين شيخدآتر مغيث الد:نوشته/چارچوب اسالمي اخالق رسانه اي-٢
 ١٣٧٥ ارديبهشت ٢٢و٢١/روزنامه سالم/گزارش اآرم ديداري/روزنامه نگاران از تشكل منفي مي گويند-٣
 ٢٢روزنامه جهان اسالم،:گفتگو با دآتر هادي خانيكي/استقالل حرفه اي ونهادينه شدن فعاليت هاي مطبوعاتي-٤

 ١٣٧٧شهريور 
 ١٣٧٦اسفند ٩محمد صادق حسيني،نشريه مبين،/حرفه اي،نياز روزنامه نگاراناستقالل -٥
گفتگو با دآتر احمد /اصالح قانون مطبوعات،حقوق حرفه اي وصنفي روزنامه نگاران وسيستهاي حمايتي ارشاد-٦

 ١٣٧٣فروردين ٩روزنامه آيهان /پور نجاتي معاون مطبوعاتي وزارت ارشاد
 ١٣٧٥دي ماه :نشريه تدبير/قالل وامنيت شغلي روزنامه نگاران دراجالس تهرانايجاد تشكل صنفي تامين است-٧
 ١٣٨٢مرداد/٦٨ش:ماهنامه آتاب ماه/حقوق حرفه اي واصول اخالق روزنامه نگاران در گزارش مك برايد-٨
ماره عمادالدين باقي،نشريه صداي زن،ش/استقالل حرفه اي روزنامه نگاران راهي براي جلوگيري از تمرآز قدرت-٩
 ١٣٨٢ مرداد ١٧
 ١٣٧٦ ارديبهشت ٥روزنامه زن،/اآبر قربانيان/استقالل حرفه اي وتشكيالت مطبوعاتي-١٠
 دي ماه ٢٧روزنامه فتح،/گفتگو با دآتر حسن نمك دوست تهراني/استقالل حقوقي در حرفه روزنامه نگاري-١١

١٣٧٨ 
بيژن صف سري،روزنامه /امه نگارانبررسي ضرورت تدوين نظامنامه حرفه اي مطبوعات واستقالل روزن-١٢

 ١٣٧٨ اسفند ١٦٠مناطق آزاد 
 ١٣٧٣فصلنامه رسانه،زمستان /حميد مقدم فر/ نظام صنفي روزنامه نگاران-١٣
 تابستان ٢٠سال نهم،شماره :فصلنامه رسانه/دآتر آاظم معتمد نژاد/ميثاق اخالق حرفه اي روزنامه نگاري-١٤

١٣٧٧ 
علي ربيعي،دآتر آاظم معتمد نژاد وعباس :ميزگردي با حضور/وعاتاستقالل حرفه اي وآزادي مطب-١٥

 ١٣٧٧ ارديبهشت ٢٧:روزنامه همشهري/عبدي
 ١٣٧٦زمستان :فصلنامه رسانه/گفتگو با حسين قندي/حرفه روزنامه نگاري بايد استقالل ورسميت يابد-١٦
 ١٣٧٦ه رسانه،زمستان دآتر آاظم معتمد نژاد،فصلنام/مباني حقوقي استقالل حرفه روزنامه نگاري-١٧
 ١٣٧٩دآتر آاظم معتمد نژاد،فصلنامه رسانه زمستان /بي توجهي به تشكيل شوراي مطبوعات در ايران-١٨



 ١٣٧٥ آذر ٢٧روزنامه ايران /گقتگو با دآتر حميد موالنا/ مسائل اخالقي از امنيت شغلي جدانيست-١٩
انون،مشارآت واقتدار ملي در عرصه روزنامه جايگاه استقالل،امنيت شغلي واخالقي حرفه اي،مسئوليت،ق-٢٠

 ١٣٨٠فصلنامه رسانه،بهار /محبوبه روزبه/نگاري
مهر ١١روزنامه نوروز،/گفتگو با دآتر آاظم معتمد نژاد/استقالل حرفه اي روزنامه نگاران يك نياز فوري است-٢١

١٣٨٠ 
ماهنامه /دآتر آاظم معتمد نژاد/ارتصويب قانون استقالل حرفه اي روزنامه نگاران يك ضرورت غير قابل انك-٢٢

 ١٣٨٠روزنامه نگار مهر 
 ١٣٧٦،تابستان وپاييز ١٢پژوهش وسنجش ،سال چهارم شماره /اعظم پنابادي/اصول اخالقي رسانه هاي خبري-٢٣
،فروردين ٣٨شماره /ماهنامه روزنامه نگار/استقالل حرفه اي وپيمان جمعي روزنامه نگاران در قالب دو اليحه-٢٤

 ١٣٨٢هشت وارديب
 ١٣٨٢،پاييز ٣٥سال دهم،شماره /پژوهش وسنجش/دآتر محسن اسماعيلي/جايگاه حقوقي رسالت رسانه ها-٢٥
 ١٣٧٥فصلنامه رسانه،سال هفتم،شماره سوم /دآتر شير محمد روان/اخالق رسانه اي در آلمان-٢٦
 ١٣٧١ابستان فصلنامه رسانه،سال سوم،شماره دوم،ت/بتول خدا بخش/حدومرز استقالل مطبوعاتي-٢٧
 ١٣٧٢سال چهارم،شماره چهارم،زمستان :فصلنامه رسانه/شوراي مطبوعات نروژ-٢٨
فصلنامه رسانه،سال /هربرت آلتسول،ترجمه مير عابديني/مسئوليت اجتماعي راز پراز ابهام روزنامه نگاري-٢٩

 ١٣٧٤ششم،شماره اول 
 ١٣٧٥سال هفتم،شماره سوم،/فصلنامه رسانه/اخالق حرفه اي-٣٠
 ١٣٨١فصلنامه رسانه،سال سيزدهم،شماره اول /عباس اسدي/بررسي تطبيقي نقش شوراي مطبوعات-٣١
 ١٣٨١فصلنامه رسانه،سال سيزدهم شماره دوم /تاآيد نهاد هاي صنفي بر دفاع از حقوق حرفه اي خبرنگاران-٣٢
 ١٣٨١فصلنامه رسانه سال سيزدهم شماره اول /اخالق مسئوالنه رسانه اي-٣٣
 ١٣٧٥سال هفتم شماره سوم،/ه اي،مقررات صنفي واصول اخالقيحقوق حرف-٣٤
 ١٣٧٥فصلنامه رسانه،سال هفتم شماره سوم /اخالق حرفه اي روزنامه نگاران ايراني-٣٥
 ١٣٧٠سال دوم شماره چهارم /فصلنامه رسانه/دآتر محمد مهدي فرقاني/استقالل حرفه اي روزنامه نگاران-٣٦
 ١٣٧٧فصلنامه رسانه،سال نهم ،شماره سوم /شته اشمسئوليت نويسنده در برابر نو-٣٧
 )فصلنامه رسانه (١٣٧٥سال هفتم شماره سوم /اخالق حرفه اي يا قانون اصول اخالقي-٣٨
 ١٣٧٥فصلنامه رسانه،سال هفتم،شماره چهارم /اخالق مطبوعاتي را نهادينه آنيم-٣٩
 ١٣٧٢م شماره دومفصلنامه رسانه،سال چهار/قوانين ومقررات حرفه روزنامه نگاري-٤٠
 ١٣٧٧فصلنامه رسانه،سال نهم،شماره دوم /دآتر آاظم معتمد نژاد/ارآان حقوق آزادي مطبوعات-٤١
فصلنامه رسانه،سال هفتم،شماره سوم /دآتر آاظم معتمد نژاد/تشكل صنفي وحقوق حرفه اي روزنامه نگاران-٤٢

١٣٧٥ 
 ١٣٧٩سال ياردهم،شماره سوم،/فصلنامه رسانه/شوراي مطبوعات-٤٣
  آموزش١فصلنامه رسانه،شماره /دآتر آاظم معتمد نژاد/مقام ومسئوليت روزنامه نگاران در پيشرفت جامعه-٤٤
 ١٣٧٥فصلنامه رسانه،سال هفتم،شماره /اخالق حرفه اي وقوانين مطبوعاتي-٤٥
ي مسائل مجموعه مقاالت اولين سمينار بررس/حسين قندي/استقالل حرفه اي وامنيت شغلي روزنامه نگاران-٤٦

 ١٣٧١رسانه ها/مطبوعات ايران انتشارات مرآز مطالعات وتحقيقات
مجموعه مقاالت اولين سمينار /دآتر محمد مهدي فرقاني/بررسي مسائل استقالل حرفه اي روزنامه نگاران-٤٧

 ١٣٧١/بررسي مسائل مطبوعات ايران انتشارات مرآز مطالعات وتحقيقات رسانه ها
مجموعه مقاالت اولين سمينار بررسي /دآتر آاظم معتمد نژاد/رفه اي روزنامه نگارانمباني حقوقي استقالل ح-٤٨

 ١٣٧١/انتشارات مرآز مطالعات وتحقيقات رسانه ها/مطبوعات ايران
مجموعه مقاالت دومين سمينار بررسي مسائل /دآتر آاظم معتمد نژاد/ميثاق اخالق حرفه اي روزنامه نگاري-٤٩

 ١٣٧٧/رآز مطالعات وتحقيقات رسانه هامطبوعات ايران انتشارات م
مجموعه مقاالت دومين سمينار بررسي مسائل مطبوعات /اميد مسعودي/استقالل حرفه اي از رويا تا واقعيت-٥٠
 ١٣٧٧/انتشارات مرآز مطالعات وتحقيقات رسانه ها/ايران



ت دومين سمينار بررسي مجموعه مقاال/اميد مسعودي/استقالل حرفه روزنامه نگاري در طليعه جامعه مدني-٥١
 ١٣٧٧/انتشارات مرآز مطالعات وتحقيقات رسانه ها/مسائل مطبوعات ايران

مجموعه مقاالت نگاهي ديگر به /سني مان-جي-پي:نوشته/نگرش بر مبناي فرايض اخالقي: اخالق رسانه اي -٥٢
  ١٣٧٥/انتشارات مرآز مطالعات وتحقيقات رسانه ها/اخالق رسانه اي

 /رودي-ان-جي:نوشته/نيازهاي خاص آارگزاران رسانه ها در افريقاي جنوبي:عه اخالق وجام-٥٣
 ١٣٧٥/انتشارات مرآز مطالعات وتحقيقات رسانه ها/مجموعه مقاالت نگاهي ديگر به اخالق رسانه اي

مجموعه مقاالت نگاهي ديگر به اخالق رسانه / فروتمن-نوشته اس/ در جستجوي اصول اخالقي رسانه ها-٥٤
 ١٣٧٥/ارات مرآز مطالعات وتحقيقات رسانه هاانتش/اي
مجموعه مقاالت نگاهي ديگر به اخالق رسانه / ونسترا-آي:نوشته/رويكردي بر مبناي مسيحيت: اخالق ارتباطات-٥٥
 ١٣٧٥/انتشارات مرآز مطالعات وتحقيقات رسانه ها/اي
الت نگاهي ديگر به اخالق رسانه مجموعه مقا/ پريز-دو-ام:نوشته/ دو راهي هاي اخالق در روزنامه نگاري-٥٦
 ١٣٧٥/انتشارات مرآز مطالعات وتحقيقات رسانه ها/اي
مجموعه مقاالت نگاهي / آاسوما-پي-اف:نوشته/اعمال روزنامه نگاري: اخالق رسانه اي يا قوانين رسانه اي-٥٧

 ١٣٧٥/انتشارات مرآز مطالعات وتحقيقات رسانه ها/ديگر به اخالق رسانه اي
مجموعه مقاالت نگاهي ديگر / ون روبن-دبليو-سي/ه ها جز وظايف قانوني خود وظيفه اخالقي دارند ؟ آيا رسان-٥٨

 ١٣٧٥/انتشارات مرآز مطالعات وتحقيقات رسانه ها/به اخالق رسانه اي
پايان / بررسي تطبيقي نقش شوراي مطبوعات در حراست از آزادي،استقالل اخالق حرفه اي روزنامه نگاري-٥٩

 ١٣٨٠-٨١سال تحصيلي /دانشكده علوم اجتماعي:دانشگاه عالمه طباطبايي/عباس اسدي/ناسي ارشدنامه آارش
پايان نامه )/ نظر سنجي از روزنامه نگاران مطبوعات تهران( مباني استقالل حقوقي حرفه روزنامه نگاري -٦٠

-٧٧سال تحصيلي /عيدانشكده علوم اجتما:دانشگاه عالمه طباطبايي/حسن نمك دوست تهراني/آارشناسي ارشد
١٣٧٦ 
علي خاني /پايان نامه آارشناسي ارشد/  اصول اخالق حرفه اي روزنامه نگاري از ديدگاه روزنامه نگاران ايران-٦١

 ١٣٧٥-٧٦سال تحصيلي /دانشكده علوم اجتماعي:دانشگاه عالمه طباطبايي/احمدي
دانشگاه /  پايان نامه آارشناسي ارشد/محبوبه ملك لو/ بررسي حقوقي ومسئوليت هاي حرفه روزنامه نگاري-٦٢

 ١٣٧٥-٧٦سال تحصيلي /دانشكده علوم اجتماعي:عالمه طباطبايي
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 



 چكيده مقاالت : بخش دوم
 
 
 

در اين بخش چكيده و گاه . هاي موضوع مورد بررسي اختصاص دارد نامه ها و پايان اين بخش به چكيده مقاالت، آتاب
اين بخش . نامه آه بتواند محققان را به آليت موضوع آشنايي دهد، آمده است  و پاياناي از يك مقاله، آتاب خالصه
مطالب مذآور همگي از فصلنامه تخصصي وسايل ارتباط جمعي، رسانه، . باشد  مطلب از منابع مختلف مي١٨شامل 

ها ، و چند   رسانهاي از مرآز مطالعات و تحقيقات فصلنامه سنجش و پژوهش، آتاب نگاهي ديگر به اخالق رسانه
 .نامه آارشناسي ارشد دانشكده علوم اجتماعي دانشگاه عالمه طباطبايي استخراج شده است پايان

 
 

 

 اخالق رسانه اي درآلمان* 
 دآتر شيرمحمد روان 

 

اين مقاله بطور آل به اصول اخالق حرفه اي حوزه رسانه در آشور آلمان وقوانين ومقررات موجود در اين زمينه 
ش هاي پيش رو پرداخته است به عقيده نويسنده پس از احياي مجدد روزنامه نگاري در آشور آلمان به ندرت وچال

آسي نسبت به مسائل موجود مربوط به اخالق حرفه اي روزنامه نگاري عالقه اي از خودشان نشان داده است وحتي 
تلقي نمي شود تا به امروز هم هيچ آتاب از تدريس روزنامه نگاري هم آه اخالق شغلي به عنوان يك قانون آار 

 .مرجعي وجود نداشته است آه ويژگي هاي شغل روزنامه نگاري را براساس معيارهاي شغلي توصيف آند 
نگارنده در ابتداي اين نوشتار ضمن اشاره به قوانين ومقررات در زمينه آزادي بيان در آشور آلمان به تاسيس 

ظايف اين شورا مي پردازد ومجموعه قوانين مطبوعاتي آه توسط اين شورا شوراي مطبوعاتي آلمان اعضاء و و
تعيين شده معيارهاي حاآم بر آن را مورد ارزيابي قرار مي دهد نويسنده معتقد است در اين مجموعه قوانين چالش 

 به عنوان .هايي مشاهده مي شود آه همواره ميان سردمداران رسانه اي آلمان بر روي آن جدال وجود داشته است
مثال طبق يكي ازاين معيارها در صورتي آه روزنامه نگار آلماني نتواند ويا نخواهد منبع خبري خود را اعالم 

نويسنده در ادامه با اشاره به تبليغات در رسانه . آند،قانون خودداري از شهادت آاررا براي وي آسان خواهد آرد
راي چشم انداز رسانه ها از اهميت بااليي برخوردار است وحتي از هاي آلمان اعتقاد دارد آه تبليغات از يك سو ب

اما نمي توان اين امر را ناديده گرفت آه هر روز بيش از پيش اصول حقوقي واخالقي . اهميت حياتي برخوردار است
 وشرآت هاي به اعتقاد نگارنده اتحاد غير مجاز ميان گردانندگان روزنامه. در حيطه تبليغات زير پا گذاشته مي شود

پخش آگهي ها وهمچنين رونق بازار رشوه خواري ميان روزنامه نگاران،اخالق در رسانه هاي آلمان را آمرنگ 
 .تا جائيكه آم آم مرزهاي اخالقي وحتي حقوقي نيز زير پا گذاشته مي شود . آرده است

 مايل نيستند اعتبار خود را از دست نويسنده در پايان مقاله خاطر نشان مي آند آه فقط اخالق براي رسانه هايي آه
بدهند بسيار ضروري است ورعايت معيارهاي اخالقي براي فعاليت روزنامه نگاري واجب است آه براي پيشروي در 

هاي بين المللي وآشناشدن با تجربيات مربوطه در ساير آشورها در هر صورت مفيد خواهد  اين راه توجه به قياس
 .بود 

 



 :اخالق رسانه اي 
  نگرش بر مبناي فرايض اخالقي

 *نوشته پي جي سني مان
 

نويسنده معتقدات در بحث . اين مقاله به موضوعاتي اخالقي به طور اعم واخالق رسانه اي به طور اخص مي پردازد
بلكه به دليل ماهيت رسانه ها . رسانه اي نه تنها مانند همه حرفه ها رعايت اصول اخالقي امري بسيار مهم است

بطور آلي نويسنده معتقد است در دنياي جديد هر حرفه اي مستلزم رعايت .  آنها رعايت اخالق ضروري تر استوبرد
در اين مقاله نويسنده از . اخالق همان حرفه است ورعايت آن در مرحله اول براي اصحاب مطبوعات ضروري است

وي تاآيد مي آند روزنامه نگاران بايد از . لزوم تجديد نظر در اخالق رسانه اي و روزنامه نگاري سخن مي گويد
رويكردهاي تو امان امكان تفكر مجدد در باب موقعيت ها ومسائل اخالقي وآشف روابط ضروري ماهيت آنها معاني 

 .آنها وتبعات اعمال اخالقي از ديدگاه مسيحي را مي تواند آشكار سازد 
 اصول اخالقي بنيادين،عينيت گرايي،نقض آردن اصل :اين مقاله در قسمت هاي مختلف به موارد زير مي پردازد 

ترجيح ديگري بر خود،اخالقي وغير اخالقي نظام فريضه اي وفرائض اخالقي،انسانيت موجودات انساني عمل انساني 
مردم شناسي اجتماعي تعامل اجتماعي،نياز وحق برخورداري از آگاهي،ترجيح ديگران در روزنامه نگاري وارزش 

 .ه نگاران به عنوان افراد اخالقي روزنام
نويسنده در ادامه توصيه مي آند روزنامه نگاران بايد هميشه مردم ومخاطبان را در نظر داشته باشند وآنها را به 

جاي خود بنشانند ارزش هاي خبري، نسبت گرايي،ترجيح ديگران برخود،توجه حقوق افراد ودامن نزدن به اختالف 
جرات وشهامت مهمترين مواردي است آه نويسنده در بحث اخالق رسانه اي آنها را ها،غفلت نكردن از ستمديدگان و

 .مورد تاآيد قرار مي دهد وتوجه به آنها را براي روزنامه نگاران ضروري مي داند 
سني مان معتقد است روزنامه نگاران بايد به افراد بشر به عنوان موجوداتي پاسخگو،مسئول،حاآم برخود وداراي 

. روزنامه نگاران بايد مسئوالنه وپاسخ گويانه اطالع رساني ومانع انتشار اخبار نادرست باشند. دمت آننداختيار خ
 .موسسات روزنامه نگاري بايد قانون واخالق را رعايت آند وتمام هنجارهاي پذيرفته شده را مدنظر قرار دهند 

 

 

نيازهاي خاص آارگزاران :اخالق وجامعه
 نوبيج  در آفريقاي رسانه ها

 نوشته جي ان ردي
 

در اين مقاله نويسنده مهمترين نياز آارگزاران رسانه ها در آفريقاي جنوبي را يك فرهنگ رسانه اي دموآراتيك مي 
يعني فرهنگي آه مبتني بر رسانه هاي آزاد ومستقل جريان آزاد اطالعات،تضمين حق برخورداري شهروندان از . داند

ه اي و وظيفه مستقل روزنامه نگاران نويسنده معتقد است اخالق رسانه اي بايد اطالعات واحترام براي شان حرف



انعطاف پذير باشد نه آنقدر آه صرفا توجيه آننده شخصي آساني باشد آه مي خواهند رفتار خود را اخالقي جلوه 
 .از نظر ردي،اخالق رسانه اي نهايتًا ضامن راستگويي،استقالل وانسانيت باشد . دهند

ه در اين مقاله به فرهنگ رسانه اي دموآراتيك،نظام اخالقي واصول آن مي پردازد و نتيجه مي گيرد مشكل نويسند
رسانه هاي آفريقاي جنوبي بي اعتمادي شديد به آنهاست،مشكلي آه ميراث تجاوز،تبعيض نژادي به آزادي مطبوعات 

ار وجلب اعتماد نيازمند خلق يك فرهنگ از نظر اين نويسنده آارگزاران رسانه ها براي آسب مجدد اعتب. است
دموآراتيك رسانه اي پذيرش يك نظام اخالقي آه همگان بر آن متفق باشند و پايبندي به مجموعه اي از اصول راهنما 

 .هستند 
 

 

آيا رسانه ها جز وظايف قانوني خود،وظيفه 
 اخالقي هم دارند؟

 ون روبن .دبليو.سي
 

 آيا رسانه ها بايد از چاپ وانتشار مطالب بحث انگيز به علت پيش داوريهاي موضوع اصلي اين مقاله اين است آه
 بي دليل يا حساسيت هاي ملي ومذهبي پرهيز نمايند يا خير؟

نويسنده در ابتداي اين مقاله ضمن اشاره به شوراي مطبوعاتي آفريقاي جنوبي ومصوبات آميسيون رسيدگي به 
اختن به اين موضوع آه آيا رسانه ها بايد از انتشار مطلب بحث بر شكايات پخش رسانه اي در آفريقا،در پرد

وقاحت :انگيز،صرفًا به خاطر تعصبات بي دليل پرهيز نمايند،سه عرصه را مورد توجه قرار داده است
 .نگاري،اظهارات خشونت آميز وعرصه مذهب 

ايه هاي جنسي ومبتذل محدود مي آند نگارنده در بررسي عرصه وقاحت نگاري آه آن را به انتشار مطالبي با دست م
توضيح مي دهد آه تجربه آشورهاي فراواني ثابت آرده است آه همواره انتشار مطالبي آه آميزه سكس وابتذال دارد 

در افزايش بروز جرايم جنسي در جامعه موثر است چرا آه بيشترين تاثير را در بين گروه سني جوانان ونوجوانان 
بين بايد ميان گروه سني بزرگسال از يك طرف وآودآان ونوجوانان از طرف ديگر متمايز قائل مي گذارد اما در اين 

چرا آه تا آنجا آه به بزرگساالن مربوط مي شود تنها مطلب مستهجني را مي توان وبايد مشمول تعقيب قانوني . شد
شود،در غير اينصورت هيچ الزامي دانست آه بر مبناي شواهد متقاعد آننده از نظر دادگاه زيان بار تشخيص داده 

 .قانوني براي عدم انتشار مطالبي با دست مايه ها جنسي براي بزرگساالن وجود ندارد 
اما از طرف ديگر مي توان استدالل آرد آه وظايف اخالقي رسانه ها ايجاب مي آند آه از انتشار مطلب مستهجن 

نويسنده در ادامه .  آنها وجود نداشته باشد خودداري آنندومبتذل حتي اگر دليلي براي نشان دادن زيان بار بودن
) وجدان(توضيح مي دهد آه انتشار اين مطلب براي آودآان عالوه بر محدوديت قانوني به دليل مسئوليتهاي اخالقي 

ز بنابراين در اين زمينه مهم ترين مسئله قبل ا. عواقب بي شماري در پي دارد وبايد با آن بر خورد قانوني شود
 .انتشار ايجاد محدوديت هاي سني وطبقه بندي مطالب وبرنامه ها براساس گروههاي سني مي باشد 

در ادامه نگارنده در بررسي عرصه گفتار خشونت آميز،ضمن تاآيد به لزوم بر خورد قانوني با رسانه هايي آه 
 هرگونه گفتار خشونت آميز ونژاد پرستانه را تبليغ مي آنند،به چند مورد 

ونده رسانه اي در اين زمينه آه در آشور هاي اياالت متحده وآانادا داده است به عنوان نمونه اشاره مي آند پر



 ونشان مي دهد آه در چند مورد رسانه ها چگونه تبرئه شدند 
وي در انتهاي اين بحث خاطر نشان مي سازد . وعمل آنها در انتشار مطلب خشونت آميز بداليلي مثبت ارزيابي شد

رف انتشار مطلب خشونت آميز ويا نژاد پرستانه تخلف مصوب نمي شود،بلكه آنچه اهميت دارد تبليغ مستمر اين ص
 .گونه مطلب است 

نويسنده در ادامه ودر بررسي عرصه مذهب توضيح مي دهد بدليل حساسيت هاي زيادي آه در بين اغلب جوامع در 
ب مي آند آه دقت وتوجه بيشتري در انتشار هرگونه مطلب مذهبي اين مورد وجود دارد وظيفه اخالقي رسانه ها ايجا

داشته باشند واز دامن زدن به تنش هاي موجود در جامعه آه ممكن است بين گروههاي مختلف وجود داشته باشد 
بپرهيزند،هرچند آه انتقاد آردن حتي در مورد مسائل مذهبي از جمله عناصر آزادي در عرصه اطالع رساني مي 

 .باشد 
نگارنده در پايان اين مقاله به اين نتيجه مي رسد تازماني آه حق دسترسي جامعه به اطالعات گوناگون به سبب 

وجود قواعد ومقررات قانوني به خطر نياقتاده است،انسان تنها مي تواند براي رسانه ها آه خود بخشي از جامعه 
 اشاره مي آند آه در آن ١٩٩٣ اجالس اروپا به سال ١٠٠٣هستند احترام قائل باشد وي در پايان به مصوبه شماره 

رسانه ها عالوه بر حقوق و وظايف قانوني خود،مسئوليتي اخالقي در قبال :به نحو چشمگيري تصريح شده است
عصري آه در آن اطالعات . شهروندان بر عهده دارند،آه در عصر حاضر همواره بايد مورد تاآيد قرار بگيرد

 .ادن به نگرش هاي شخصي شهروندان و زندگي دموآراتيك تاثير بسزايي دارند وارتباطات در شكل د

 
 

اعمال :اخالق رسانه اي يا قوانين رسانه اي
 روزنامه نگاري

 F.P.Casumaپي آاسوما .پي.اف
 

 نويسنده اين مقاله به طور آلي در پي پاسخ به اين سئوال است آيا تقويت وعملي ساختن اخالق رسانه اي در افريقا
منوط به وضع قوانين است يا اين آاري است آه بايد به همت خود روزنامه ها انجام شود؟ آيا واقعًا مي شود اخالق 

روزنامه نگاري را از طريق قانون اعمال آرد؟وي براي پاسخ به اين سئواالت آوشش هايي را آه در برخي 
يا رسانه اي به منظور اعمال ضوابط آشورهاي افريقايي براي وضع قوانين در خصوص شوراهاي مطبوعاتي 

 .اخالقي رسانه اي صورت گرفته است مورد بررسي قرار مي دهد 
وي در ابتداي اين موضوع اشاره مي آند آه ظاهرًا عمده ترين دليل دولت هاي افريقايي براي وضع قوانين خاص 

ي وبنگاههاي رسانه اي در عملي براي تقويت اخالق روزنامه نگاري شكست روزنامه نگاران انجمن هاي مطبوعات
ساختن اخالق روزنامه نگاري مي باشد آه به عنوان مثال در آشور نيجريه سازمان هاي مطبوعاتي رسانه اي در 
انتشار مطالب از رويه هاي غير اخالقي بهره برده وبا استفاده از غفلت مردم به ارائه اطالعات از منابعي آه فاقد 

درت ورزيدند آه اين اطالعات در نهايت موجب گمراهي،شعار پردازي،احساسات گرايي صالحيت اخالقي هستند مبا
 .وفراموشي عناصر مطلوب در جامعه شده است 

نويسنده در ادامه خاطر نشان مي آند آه شايد تالش دولت هاي افريقايي براي وضع قوانين در جهت اعمال اخالق 
 روزنامه نگاري حرفه اي است آه افراد غير متخصص نيز در آن روزنامه نگاري ناشي از اين تصور غلط باشد آه

شاغل مي باشند وبه همين دليل اغلب بر آار خود تسلط ندارند بنابراين دولت حق دارد بر عملكرد سازمان هايي آه 
 .مجموعه اي هم فكر وهم سليقه هستند نظارت نمايند 



ات در افريقا اغلب توسط افرادي وضع مي شوند آه صالحيت نويسنده در ادامه توضيح مي دهد آه اين قوانين ومقرر
چرا آه اغلب آنها نسبت به حرفه روزنامه نگاري بيگانه اند واغلب بدليل رفتارهاي غير . چنداني در اين زمينه ندارند

 .اخالقي شان صالحيت شان براي احراز قيموميت روزنامه نگاري خدشه دار مي شود 
ر فرض صالحيت قانون گزاران اخالق رسانه اي راهم بپذيريم اعمال اين قوانين ممكن است به عقيده نگارنده حتي اگ

 پيامد هاي منفي براي فضاي رسانه اي حاآم بر جامعه داشته باشد چرا 
آه اغلب موارد اگر روزنامه نگاري تخلف نمايد ومورد پيگيري قانوني قرار گيرد تضميني وجود ندارد آه در آينده 

 .  را تكرار نكندهمان تخلف
حتي گاهي اوقات اخالق رسانه اي اگر از طريق قانون اعمال شود موجب مي شود آه روزنامه نگاران به جاي 

در حالي آه آنچه بايد مايه نگراني آنها باشد اين . وفاداري به حرفه خودشان به دليل ترس به دولت وفادار شوند
 .زنامه نگاري صدمات جبران ناپذيري وارد مي شود است آه با عدم پايبندي به اخالق به حرفه رو

از طرف ديگر روزنامه نگاري آه اعمال اخالقي او صرفًا مبتني بر اطاعت از قانون است چرا آه وي در واقع مسئول 
 .اعمال خود نيست چون اين اعمال عمدتًا بدليل ترس از مجازات قانوني صورت گرفته است 

مه نگاري از طريق قانون تحميل شود امكان آمي براي ابراز وجود وبه تبع آن عزت در واقع وقتي آه اخالق روزنا
 .نفس وبيان آزادانه روزنامه نگاري باقي مي ماند 

نويسنده در پايان به اين نكته اشاره مي آند آه از آنجا آه قانون به طور جامع نمي تواند همه جنبه هاي ممكن اخالق 
ت نبايد تالش آند تا قوانيني به ظاهر فراگير را به تصويب برساند،زيرا بيم آن مي رود رسانه اي را در بر گيرد،حكوم

آه اين تصور غلط ايجاد شود آه فقط آنچه در قانون آمده است همه آن چيزي است آه يك روزنامه نگاري پايبند به 
فه اي رسانه اي بايد توسط خود وي خاطر نشان مي سازد در حالت عادي موازين وقوانين حر. اخالق بايد رعايت آند

 .روزنامه نگاران به صورت فردي واز طريق انجمن هاي مطبوعاتي ونهادهاي رسانه اي اعمال شوند 
 
 

 

 

 دو راهي هاي اخالقي در روزنامه نگاري
 دوپريز.ام

 
ريات نويسنده در اين مقاله سعي نموده سياست ها وخط مشي هاي متفاوت رسانه هاي مختلف وعلي الخصوص نش

افريقاي جنوبي را بر خورد با تنش هاي گروههاي مختلف سياسي وانعكاس اخبار مربوط به رهبران سياسي مردم 
 .اين آشور را مورد تجزيه و تحليل قرار دهد 

نويسنده سعي دارد نشان دهد آه در جامعه اي مثل افريقاي جنوبي آه رسانه ها در آن به مهم ترين ابراز و محمل 
بديل شده است رسانه ها به منظور مشارآت در باال بردن ظرفيت هاي دموآراتيك جامعه بايد چيزي بيش دموآراسي ت

 .از شرآت هاي تجاري باشند آه هدفشان صرفًا فروش بيشتر نشريات خود وگرفتن آگهي هاي تجاري بيشتر است 
آه رسانه ها ونشريات گرفتار آن شده نويسنده در ادامه ودر بخش ديگري از مقاله به دوراهي اخالق اشاره مي آند 

اند به عقيده نگارنده در تمامي جوامع دموآرات وآزادروزنامه هايي آه جنبه تجاري دارند در انعكاس اخبار 
وگزارشات گوناگون تنها منافع،خواسته ها واعتقادات شخصي خودشان را در نظر مي گيرند آه البته اين نوع آزادي 



است و وضعيتي است آه بايد وجود داشته باشد اما در آشوري مثل افريقاي جنوبي آه در همه رسانه ها مطلوب 
همواره تعداد زيادي از مردم بر اساس خشونت وتنش هاي سياسي موجود جان خود را دست داده اند نمي توان به 

ت آه به برقراري بلكه بايد وضعيت ويژه آشور را در نظر گرفت وشيوه اي را در پيش گرف. دلخواه خود عمل آرد
يعني اينكه دبيران نشريات بايد مراقب باشند آه مثًال چه عكس هايي را چاپ مي . صلح وآرامش در آشور آمك آند

 آنند چه نوع تيترهايي براي صفحه اول انتخاب مي آنند ويا با اينكه پوستر هايي آه انتخاب مي آنند گوياي چيست؟
رهبر جوانان افريقا در يكي از » پيتر موآابه«مونه اشاره مي آند آه زماني آه نويسنده در ادامه به يك مورد عنوان ن

سخنراني هايش شعار بوئر را بكشيد آشاورز را بكشيد را فرياد زد واين شعار با حروف درشت عينًا در تمامي 
نويسنده .ورد روزنامه تيتر شد،چه ترس و وحشتي والبته عصبانيتي را در ميان جامعه سفيد پوستان به وجود آ

معتقد است آه شعار موآابه را نمي توان ناديده گرفت ويا سانسور آرد ولي مي شد معقوالنه تر و مسئوالنه تر با 
موضوع بر خورد آرد يعني مي شد از شدت برجستگي عنوان تا حد زيادي آاست ودر ادامه اين شعار را با ارائه 

يست بلكه بخشي است از يك سرود قديمي آزايخواهي،به زبان محلي توضيحاتي آه اين يك شعار جديد نژادپرستانه ن
 .چاپ آرد 

نويسنده در ادامه به راهي ديگري اشاره مي آند آه اصحاب رسانه اي در آشوري چون افريقاي جنوبي همراه با آن 
طرف و حرفه خود نگار يا خبر نگار ناچار است بين قانون از يك  وآن زماني است آه يك روزنامه. مواجه مي شوند 

نويسنده به موردي اشاره مي آند آه در آن يك گزارشگر جوان نشريه بليد . وجامعه از طرف ديگر يكي را انتخاب آند
به يك سال زندان محكوم شد،زيرا از حضور در دادگاه به عنوان شاهد دولت بر ضد موآابه خودداري آرد چرا آه اگر 

 .ز يك جامعه نسبت به روزنامه نگاران وآارگزاران رسانه اي بدبين مي شد اين اتفاق رخ مي داد بخش هاي خاصي ا
نويسنده در پايان اين مقاله توضيح مي دهد يك روزنامه نگار باالتر از قانون نيست ولي در قانون رسانه اي آشوري 

م دهد حضور يك چون افريقاي جنوبي بايد اين مسئله بخوبي روشن شود آه بعنوان مثال آيا قاضي مي تواند حك
 خبرنگار در جايگاه شهود براي حفظ منافع عالي جامعه الزم است يا خير؟

 
 

 

 رويكردي بر مبناي مسيحيت:اخالق ارتباطات
 وينسترا. ك 

 

نويسنده در اين مقاله سعي آرده معناي اخالق وارتباط آن با نگرش مسيحيت،بويژه در زمينه ارتباطات را روشن 
به عقيده نگارنده در مطالعه اي در باب انسان نقطه . ث خود را از آفرينش شروع مي آندسازد وي در اين آار بح

 .شروع بايد همواره تصور آدمي از خداوند باشد 
نگارنده در ابتداي اين مقاله ضمن بررسي ماهيت مطالعه رابطه موجود ميان اخالق وارتباطات را مورد ارزيابي قرار 

تايلور،مك آلوسكي،وها سپرز را مد نظر :اي چند تن از نظريه پردازان مسيحي همچوندهد آه براي اين آار ديدگاهه
وي در ادامه مطالعه اخالق را به دو بخش روش شناسي اخالق واخالق دستوري تقسيم مي آند . قرار داده است

 .ومعتقد است آه بايدها ونبايدها در اخالق دستوري جاي دارند 
ررسي پيرامون ماهيت ارتباطات بشري وروابط انسان ها و تاثيراتي آه بر هم مي نگارنده در ادامه ضمن بحث وب

گذارند نشان مي دهد آه در اين روابط همواره اخالق حضوري محسوس دارد چرا آه همواره بايد ونبايدها ودرستي 
ثبات اين قضيه به يا نا درستي آنچه آه پيرامون فضاي اين روابط وجود دارد را اخالق تعيين مي آند وي براي ا

هر عمل ارتباطي داراي يك جزء اخالقي است آه حامل مقداري بار اخالقي :ديدگاه نيلسن اشاره مي آند آه معتقد است



 .هر عمل ارتباطي در برگيرنده يك التزام اخالقي است . است
قطه شروع تجزيه وتحليل نويسنده در ادامه به مسئله تجزيه وتحليل اخالقي ارتباطات اشاره مي آند ومعتقد است ن

نگارنده خاطر نشان مي آند تمامي ارتباطات يك جنبه . يعني همان نقطه شروع فرد. هاي اخالقي آفرينش است
آنچه . وبعداخالقي دارند،اما ارتباطات ابعاد ديگري نيز دارد آه نمي توان در مطالعه علم ارتباطات آن را ناديده گرفت

خالق را از نگرش فرد نسبت به ارتباطات جدا آرد نگارنده در ادامه با در نظر گرفتن در اين بين ضروري است نبايد ا
 :اين موضوع اصول معيني را براي تجزيه وتحليل اخالقي علم ارتباطات در نظر مي گيرد 

طه آه بيانگر را بطه اي است آه ميان انسان وخداوند در هنگام آفرينش حاصل شده است واين نق: اقتدار خداوند-١
 .شروع تمامي ارتباطات بشري مي باشد 

اين نظريه مستلزم به رسميت شناختن تاثير ارتباطات در هدايت زندگي ديگران : انسان مخلوقي است هدايت شونده-٢
است به عقيده نگارنده تمامي ارتباطات ُبعدي اخالقي دارند يعني انسان را بسوي خداوند يا بر خالف مسير الهي به 

 .د پيش مي رانن
اين اصل مستلزم اين است آه هر آسي فرد ديگر را موجودي با هوش واخالقي : احترام آامل نسبت به ديگران-٣

 .ببيند 
نگارنده در اين اصل توضيح مي دهد آه آفرينش يا همان تصوير خداوند بايد در هر رابطه :  ارتباطات در آفرينش -٤

دراين اصل آنچه آه مهم است نقش ارتباطات واخالق در . يت خداوندوجود داشته باشد يعني در آنار هم بودن با تبع
به طور آلي نگارنده در اين مقاله براين نكته اصرار داشته آه . هدايت روند زندگي انسانها به سمت خداوند مي باشد 

ان اصول دليل نگرش جامع افراد بر ارتباطات به دليل بحث آفرينش ويا همان ساختار است يعني اينكه نمي تو
انسان . اين اصول الزمه احترام وارتباط با ديگران است. ارتباطاتي را آه در آفرينش قرار داده شده اند ناديده گرفت 

ها به گونه اي خلق شده اند تا پيام هايي را آه از ديگران به آنها مي رسد بررسي آنند آه در واقع با آشف اين 
 .درستي يا نادرستي آن مي شويم ساختار ها وارد محدوده اخالقي وبررسي 

نويسنده مقاله معتقد است آه بر مبناي اين اصول بر قرار آنندگان ارتباط وآارگزاران رسانه ها قبل از هر عمل 
نويسنده در پايان خاطر . ارتباطي بايد بررسي نمايند آه اين ارتباطات مردم را به سوي خداوند حرآت مي دهد يا خير

 .  ممكن است اخالق مسيحي را بتوان از ديدگاه مسيحي نسبت به ارتباطات جدا نمودنشان مي آند آه غير
 
 

 

 در جستجوي اصول اخالقي رسانه ها
 S.Fronmanفرونمن .اس

 
اين مسائل . در اين نوشتار برخي از اصول ومسائل اساسي اخالقي در رسانه ها مورد بررسي قرار گرفته است

 العمل عمومي در مورد تصميم گيري وسياستگذاران مسئوالنه رسانه ها قلمداد واصول را مي توان بخشي از دستور
وي . نگارنده در ابتداي اين مقاله وبراي ورود به بحث اصلي بين اخالق واخالقي آردن تمايز قائل شده است. آرد

خالقي آردن بيشتر اخالق رانگرش نظام مند ومعقول بر اساس پايه واصولي معين مي داند در حالي آه از نظر وي ا
وي در ادامه ضمن دسته بندي اخالق به دو بخش .نگرش توجيهي وغير عملي وعاري از نكات واضح وروشن است

نظري وعملي خاطر نشان مي سازد آه مادر اخالق رسانه ها سعي مي آنيم به وضوح وبه طور نظام مند درباره 
.  اخالق رسانه اي بيانگر يك فرايند وتالش معلوم استاصول ومعيارهاي رفتار اخالقي ويا ضد اخالقي بينديشيم



معيارهايي آه آارگزاران رسانه اي بايد در هر موقعيت ويژه اي از آنها تبعيت آنند نكاتي نيستند آه به وضوح در 
 .مقابل ديدگان آنها قرار گرفته باشد 

مذاهب بزرگ دنيا ونظريات گروههاي نويسنده در ادامه ضمن اشاره به ابعاد مختلف هنجارها واصول اخالقي در 
لذت گرايان وسعادت گرايان در اين مورد به اين نتيجه مي رسد آه اخالق مربوط به تكليفي است آه فرد :مختلف چون

قواعدي آه بر مبناي . برخود تحميل مي آند بنابراين قانون مستلزم قواعد ومقرراتي است آه بايد رعايت شود
ز شده اند اما با در نظر گرفتن نظريه قانون طاليي مي توان گفت تصميم اخالقي عملي معيارهاي اخالقي پايه ري

 .اختياري است ودولت نبايد براي اجراي آن از قانون آمك بگيرد 
نويسنده در ادامه اين مقاله توضيح مي دهد آه در رسانه هاي جمعي ميان تبعيت داوطلبانه از اخالق وتسليم شدن در 

دراين حد وسط جامعه از رسانه ها انتظار عمل اخالق معيني دارد . قانوني يك حد وسط وجود داردبرابر فشارهاي 
وآارگزاران رسانه اي داوطلبانه از يك معيار معين پيروي مي آنند وقانون هم حق ندارد براي رسانه ها اعمال 

 .محدوديت نمايد 
هاي مسئوالنه مطابق يا حقيقت عيني ومعقوالنه مي ودر رسانه هاي جمعي معموًال اين حد وسط را ميدان عملكرد

حال اگر يك آارگزار رسانه اي به اختيار خود از چنين روشي مسئوالنه ومعقوالنه سرپيچي آند وهيچ مرجع . نامند
 قانوني هم وجود نداشته باشد چه بايد آرد؟

نهاد مي شود سازماندهي افراد حرفه اي نگارنده ادامه مي دهد در بسياري از جوامع راه حلي آه براي اين مورد پيش
نگارنده در بخش ديگري از مقاله تعدادي . در انجمن هايي است آه در آنها ضوابط اخالقي براي همه الزم االجرا است

وگروههاي  ) M(وشبكه ) S.A.B.C(از ضوابط درون سازماني را در دو بخش اصلي خبري افريقاي جنوبي 
 .مورد بررسي قرار مي دهد ) آرگوس وپرس آور(مطبوعاتي 

نويسنده در ادامه به تعدادي از سواالت اخالقي آه آارگزاران ممكن است در موقعيت هاي گوناگون به آن مواجه 
 :شوند اشاره مي آند آه برخي از آنها به عنوان نمونه آورده مي شود

  آيا مي توان براي موجه جلوه دادن يك خبر آن را به نوعي تفسير آرد؟-١
  آيا استفاده از روش هاي ناشايست براي تهيه يك گزارش خوب وجالب صحيح است؟-٢
  آيا پذيرش هديه از لحاظ اخالقي درست است؟-٣

 .وي در ادامه ودر پاسخ به اين سئواالت به اين نكته اشاره مي آند آه هميشه ودر همه حال نبايد اخالق را از ياد برد 
ه مي گيرد آه هميشه يافتن وبه آار بستن اصول و معيارهاي اخالقي مناسب نويسنده در پايان اين مقاله نتيج

آار گزار . ها به مشابه يك تكليف يا وظيفه جلوه گر مي شود بيشترين اهميت را دارد اما در اغلب اوقات اخالق رسانه
يش شرط برقراري رسانه اي هر مذهب وانگيزه اي آه داشته باشد ملزم به رعايت هنجارهاي اخالقي است واين پ

 .ارتباطات سالم است 

 
 

 چارچوب اسالمي اخالق رسانه اي
 نوشته دآتر مغيث الدين شيخ

 ١٣٧٥سال هفتم،شماره سوم،:فصلنامه رسانه
 

 .اين مقاله به طور آل به وضعيت اخالق رسانه اي در آشورهاي اسالمي مي پردازد 
 مي داند آه بر مبناي آن بتوان به طرح ريزي چارچوب نويسنده هدف از اين نوشتار را تشريح شاخص هاي آزمايشي



نويسنده دراين مقاله سعي نموده است با استناد به رهنمود . اسالمي براي روزنامه نگاري واخالق رسانه اي پرداخت
 .هاي اخالقي ماخوذ از قرآن وسنت ديدگاههاي اسالمي در زمينه اخالقيات رسانه هاي جمعي را عنوان آند 

قاله همچنين مسائل ومشكالت وچالش هايي آه در برابر تبديل اين رهنمودها به يك قانون عملي اخالقي در اين م
 .وجود دارد مورد بررسي قرار گرفته است 

نويسنده در ابتداي اين مقاله ضمن اشاره به پيشينه تاريخي وپژوهشي در اين زمينه وچارچوب نظري 
خالقي را مورد پرداخته است وي از نظر رسانه هاي اسالمي اخبار را نوشتار،چارچوب هاي اسالمي براي قواعد ا

صلح ثبات وتداوم دانسته است ومبناي اخبار در رسانه هاي اسالمي را فوردن رسوايي ها وآبروريزي ها دانسته 
حريم آتمان حقيقت،آزادي بيان،مسئوليت پذيري،:نويسنده در ادامه اين مقاله به طور اخص به مفاهيمي چون. است

 .شخصي افراد،سرگرمي در رسانه هاي اسالمي وشيوه برخورد رسانه هاي اسالمي در قبال اين موارد پرداخته است 
نويسنده در بخش ديگري از اين مقاله به چالش هاي پيش روي متخصصان ودانشگاهيان مسلمان در حوزه مسائل 

 نحوه اجراي قواعد اخالق مطبوعاتي اسالمي، اخالقي رسانه اي پرداخته است ومهم ترين بخش اين چالش ها را
 .ايجاد يك منبع جايگزين اطالعاتي واينكه چه آسي صالحيت اين آار را دارد دانسته است 

نويسنده معتقد است اگر در زمينه ايجاد منايع اطالعاتي جايگزين وخروج از زير سلطه غول هاي رسانه اي غربي 
ها در محدوده مخاطبان اندك باقي خواهد ماند بدون اينكه فعاليت آنها از تالش بنيادين صورت نگيرد اين رسانه 

 .ارتباط عملي با توده هاي مسلمان بويژه جوانان بر خوردار باشد 
نيسنده در ادامه توصيه مي . در نتيجه ميل به پايبندي به يك مجموعه از قواعد اخالقي اسالمي نيز ضعيف خواهد ماند

هاي معلوم وجدي صورت گيرد تا اعتماد روزنامه نگاران به مفهوم توحيد راسخ شود تا آند آه الزم است تالش 
آه در صورت تحقق اين امر روزنامه نگاران دربرابر اعمال نفوذ . موجبات هرچه بيشتر استحكام اخالقي فراهم شود

 .ها و فشارهاي مختلف ايستادگي خواهند آرد 
وحدانيت خداوند وتقوا اصول راهنمايي هستند آه بنيان :اهيم اسالمي چوننويسنده در پايان نتيجه مي گيرد آه مف

قواعد اخالقي را در مورد رسانه ها در چارچوب اسالمي شكل مي دهند وتنها راه تحقق عملي قواعد اخالقي در 
ه ها رسانه هاي مسلمان به متخصصان مسلمان حوزه ارتباطات بر مي گردد آه با در دست گرفتن مالكيت روزنام

 .وآموزش هاي الزم وحمايت وتشويق هاي الزم از سوي دولت اين امر تحقق خواهد يافت 

 
 

 اخالق رسانه اي
مبارزه اخالق رسانه اي با امپرياليسم  

 فرهنگي
سال هفتم،شماره :فصلنامه رسانه/مينو بهتاش:ترجمه/آريستيانز-جي-نوشته آليفورد

 ١٣٧٥سوم،
 

 به شاخص هاي اخالق رسانه اي وتقابل ميان آن با امپرياليسم فرهنگي مي پردازد نويسنده در اين مقاله به طور آل
خبري،خدمات وتوليدات وتفريح و سرگرمي :نويسنده در ابتداي اين مقاله اخالق رسانه اي را به سه شاخصه اصلي

 وسرگرمي ها اغلب تقسيم مي آند و معتقد است در جوامع سرمايه داري،دست اندر آاران روزنامه نگاري وتبليغات



به يك موسسه مشابه تعلق دارند وبه طور مستقيم وبا غير مستقيم در آارشان با هر سه عرصه رسانه اي بر خورد 
 .مي آنند 

به عقيده نويسنده از ترآيب منافع آارهاي مربوط به رسانه ها پنج مسئله اصلي دستور آار را تحت شعاع قرار مي 
آه بر طبق مقتضيات شغلي هريك از اين . د ومنفعت طلبي،خشونت ومشارآت سياسيراز داري،گفتن حقيقت،سو:دهند

نويسنده در ادامه رازداري را اولين مسئله در اخالق رسانه اي . مسائل اخالقي در سطوح مشخص ظاهر مي شوند 
د به حريم مي داند آه همواره عدم رعايت آن خشم زيادي در پي دارد وي معتقد است بايد بين آسب خبر و ورو

نويسنده در ادامه در تشريح حقيقت گويي،توضيح مي دهد آه در علم ارتباطات در . شخصي افراد تمايز قائل شد
 .تمامي شرايط وهمواره بايد به دنبال حقيقت ويا حفظ آن بود اما هيچ گاه نبايد به فريب آاري تبديل شود 

نه اي معتقد است آه بازگشت مقادير قابل توجهي سود از نويسنده در توضيح مسئله سود دهي وانتفاع در حوزه رسا
سرمايه هاي صاحبان رسانه ها توجيه پذير است اما اينكه اين مسئله در خدمت مسائل حكومتي ومنافع بوروآراسي 

 .قرار گيرد قابل توجيه نيست 
 .در واقع بايد مرز بين در خواست هاي مختلف منطقي و عوام فريبي را مشخص آرد 

نده در بخش ديگري از اين مقاله با اشاره به مسئله خشونت در رسانه ها آن را يك مسئله اخالق جدي معرفي نويس
مي آند آه به موازين بشري لطمه وارد مي آند به عقيده وي نبايد به نام جواب گويي به افكار عمومي،تفريحات 

 حكم مي آند حتي به قيمت آاهش منافع اخالق. خشن را در رسانه ها ترويج آرد واز خود سلب مسئوليت آرد
 .صاحبان رسانه ها از ترويج بي رويه برنامه ها ومطالب خشونت آميز آاست 

وي در پايان اين نوشتار با اشاره به پيشرفت هاي چشم گير تكنولوژي هاي ارتباطي،اعتقاد دارد طرفداران اخالق 
ممكن است داشته باشند به چشم سالح هايي در جهت حفظ رسانه اي اين تكنولوژي ها را با وجود تمام منافعي آه 

 .منافع آشورهاي سرمايه داري غربي از نظر تكنولوژي مي نگرند 
چرا آه از نظر آنان فيلم ها،اطالعات واخبار مربوط به آشورهاي سلطه گر،آنها را از دسترسي به هويت واقعي 

 .خويش بازداشته است 
 

 

 

عات در بررسي تطبيقي نقش شوراي مطبو
حراست از آزادي استقالل واخالق حرفه اي 

 روزنامه نگاري
دانشكده علوم /عباس اسدي،دانشگاه عالمه طباطبايي/پايان نامه آارشناسي ارشد

 ١٣٨٠-٨١ سال تحصيلي –اجتماعي 
 

ن اي روزنامه نگاري در ايرا نويسنده در اين تحقيق آوشيده است با بررسي شرايط، پيشينه ونوع فعاليت حرفه
وجهان نقش شوراي مطبوعات را در حراست از سه مقوله آزادي،استقالل واخالق حرفه اي روزنامه نگاري تبين 
وتشريح نمايد ودر همين راستا نحوه شكل گيري وفعاليت اين شوراها را در آشورهاي انگلستان،مصر وهند مورد 

 طوري آه هر فصل آن مي تواند پايان نامه اي تاآيد قرار گرفته وشباهت هاي آنها به طور مفصل شرح داده شده به



 .مجزا باشد 
در فصل اول اين پايان نامه محقق ضمن بررسي زمينه هاي پيدايش وگسترش شوراي مطبوعات در جهان نخستين 

شوراي مطبوعات در ايران وجهان،اهداف شوراي مطبوعات بررسي نظريات صاحب نظران حرفه اي در باره 
محقق در اين فصل توانسته پس از .  اي روزنامه نگاري در حراست از اين مفاهيم مي پردازداستقالل واخالق حرفه

 .بررسي ومطالعه اصول ومقررات اخالق حرفه اي روزنامه نگاري بيش از بيست اصل اخالق را ارائه دهد 
 مطبوعات در در فصل دوم آه اختصاص به شوراي مطبوعات انگلستان دارد به موضوعاتي چون شكل گيري شوراي

اين آشور،تجربيات عملي شوراي مطبوعات انگلستان، گزارش هايي در زمينه رعايت يا عدم رعايت اخالق حرفه اي 
 .از سوي مطبوعات اين آشور وآخرين اصول اخالق مطبوعاتي در اين آشور اشاره شده است 

شته علوم ارتباطات وروزنامه نگاري تمام مباحث مطرح شده در اين فصل به گونه اي است آه به هر عالقه مند ر
اطالعات جامع ومفصل از تمام ابعاد روزنامه نگاري انگلستان به خصوص مقررات واصول حرفه اي آن آشور ارائه 

 .مي دهد آه اين خود بيانگر اهميت اين فصل از پايان نامه است 
لبي را در خود گنجانده است آه نشان در فصل سوم اين پايان نامه آه اختصاص به شوراي مطبوعات هند دارد مطا

آه البته در اين بين . دهنده جنگ وجدال بين حكومت وروزنامه نگاران هند براي از ميدان به در آردن رقبا مي باشد 
حكومت با تدوين وتصويب سخت ترين مقررات نه تنها به اهداف خود نرسيده بلكه عاقبت در برابر روزنامه نگاران 

 . تسليم شده است
از جمله مباحث جالب اين فصل سوء استفاده گرو ههاي مخالف دولت از روزنامه نگاران مي باشد آه آنها را به 

 .نقض اخالق حرفه اي روزنامه نگاري وادار نمو ده اند 
آنچه در اين فصل قابل توجه است يكي نقش شوراي مطبوعات در اين آشور است آه به جاي حكميت بين روزنامه 

ولت، بين روزنامه نگاران وگروههاي مسلح ميانجي گري مي آند ودر پايان خود همين گروههاي مسلح نگاران ود
بيشترين شكايت را از روزنامه نگاران تسليم شورا مي آنند وآنها را به نقض اخالق حرفه اي روزنامه نگاري متهم 

 .مي آنند 
ق حرفه اي وشوراي عالي مطبوعات مصر به همراه در ادامه اين پايان نامه ودر فصل چهارم مقررات واصول اخال
جالب ترين ودر عين حال تامل انگيز ترين موضوع در . فراز ونشيب هاي آن مورد بحث وبررسي قرار گرفته است

اين قسمت نفوذ عوامل بيگانه در مطبوعات مصر براي سرنگون آردن حكومت روسايي چون جهان عبدالناصر مي 
ب در اين فصل نحوه شكل گيري ونوع ترآيب شوراي چون اين آشور است آه با شوراي از ديگر نكات جال. باشد

مطبوعات انگلستان وهند تفاوت ماهيتي وساختاري دارد چرا آه شوراي مطبوعات مصر توسط باالترين مقام 
بر حكومتي يعني رئيس جمهور تشكيل شده و در واقع خط مشي هاي اساسي وصدور تصميمات وآزادي اين شورا 

 .عهده وي مي باشد 
 .در ادامه ودر فصل بعد به بررسي شوراي عالي مطبوعات در ايران پرداخته شده است

در اين فصل محقق ضمن بررسي اولين شكايت هاي مطبوعاتي در ايران وجايگاه رسالت مطبوعاتي در ايران،شكل 
شكل هايي آه در اغلب اين . ر داده استهاي حرفه اي مطبوعاتي درايران را در چند دوره زماني مورد بررسي قرا

دوره ها عمر پايداري نداشته اند واغلب تحت تاثير حكومت هاي وقت به فعاليت هاي خارج از وظايف اوليه شان 
در ادامه محقق به بحث آلي انجمن صنفي وشوراي مطبوعات در ايران پرداخته وسعي نموده با استناد . پرداخته اند

ضمن اينكه در . طبوعاتي در ايران نقاط ضعف وآمبود هاي آنها را مورد ارزيابي قرار دهدبه قوانين ومقررات م
دومين (بخش ديگر به ميثاق اخالق حرفه اي روزنامه نگاري در ايران پرداخته آه اغلب ارائه گزارشاتي در زمينه 

  . برگزار شده است١٣٧٧مي باشد آه در خرداد ) سمينار بررسي مسائل مطبوعات ايران
در ادامه اين پايان نامه ودر فصل ششم سه حلقه عملكرد شوراي مطبوعات يعني خود انظباطي، داوري وسرآشي 

حلقه هايي آه هريك به طور روشن ودقيق درجه آزادي استقالل واخالق حرفه اي رسانه . مورد بحث قرار گرفته است
 در حلقه خود انظباطي آه شاآي مراتب اعتراض محقق در اين فصل توضيح مي دهد آه. دهد هاي هر آشور نشان مي

خود را به نشريه ارسال مي آند وسردبير نيز طبق اصول اخالق حرفه اي روزنامه نگاري بال فاصله اصالحيه را به 
همراه پوزش در نشريه منتشر مي آند چون رسانه ها هم در فعاليت حرفه اي وهم در انتشار اصالحيه اخالق حرفه 

مي آنند تا مخاطبان خود را راضي نگه دارند،نقش شوراي مطبوعات در رسيدگي به شكايات ونظارت اي را رعايت 
 .بر اجراي اصول اخالق حرفه اي آمرنگ مي شود 



ولي در حلقه داوري آه شورا نقش ميانجي گري را ايفا مي آند شورا از قوه قهريه وضمانت اجرايي باالتري بر 
در . پيچي مي تواند نشريه مورد نظر را از امتيازات ومزاياي موجودت سلب آندخوردار است چرا آه در صورت سر

 .اين حلقه اگر چه تعامل ميان عموم ورسانه آم است ولي پر نفوذ بودن شورا آامًال محسوس مي باشد 
 نشريه هيچ گونه توجهي به اعتراضات وشكايات مخاطبان) سرآشي(در آخرين حلقه از اين حلقه هاي سه گانه 

در بخش .هاي فراوان از تعداد مخاطبان آن نشريه مي آاهد  چرا آه احساس مي آند درج اصالحيه. وشورا را ندارد
پاياني اين پايان نامه سعي شده است پيشنهاداتي درزمينه تدوين بهتر مقررات واصول اخالق حرفه اي به خصوص 

 .در تهيه اصول شوراي مطبوعاتي ارائه شود 
ين پايان نامه محقق توانسته ضمن بررسي اصول اخالق حرفه اي ومقررات شوراهاي مطبوعات به طور آلي در ا

جهان از ابتدا تا حال،عملكرد وآارآرد هاي آنان را در سه حلقه خود انضباطي،داوري وسرآشي جاي دهد آه 
يزان تعامل ميان براساس هريك از اين حلقه ها مي توان درجه آزادي، استقالل واخالق حرفه اي رسانه ها وم

ها عموم مردم وشوراها وهمين طور نوع نظام حقوقي،سياسي واقتصادي وفرهنگي را درآشوري  رسانه
 .نگاري حرفه اي  دريافت،واين يعني يك آشف جديد در حوزه ارتباطات ودنياي روزنامه

 
 

 مباني استقالل حقوقي حرفه روزنامه نگاري
 )تهراننظر سنجي از روزنامه نگاران مطبوعات (

دانشكده علوم اجتماعي دانشگاه /حسن نمك دوست تهراني/پايان نامه آارشناسي ارشد
 ١٣٧٦-٧٧/عالمه طباطبايي
 

اساس آار اين پايان نامه در واقع بر نظر سنجي از روزنامه نگاران تهراني در مورد استقالل حرفه روزنامه نگاري 
 به طور آلي در اين جلد تالش شده است تا با مروري بر مبناي استوار است ودر دو جلد تهيه وتدوين گرديده است آه

هاي  استقالل حقوقي حرفه روزنامه نگاري ديدگاه ونظرات روزنامه نگاران شاغل در واحد(نظري موضوع 
در اين باره بدست آيد ومتغيرهاي تاثير گذار براين ديدگاه ونظرات روزنامه نگاران شاغل در ) مطبوعاتي تهران

 . مطبوعاتي تهران در اين باره بدست آيد و متغيرهاي تاثير گذار براين ديدگاه شناسايي وارزيابي گردد واحدهاي
در اين پايان نامه ودر جلد اول محقق ضمن بررسي ضرورت هاي حرفه روزنامه نگاري وپيشينه هاي تاريخي 

عوامل مرتبط با اين واژه اعم » ايروزنامه نگار حرفه «استقالل حرفه اي روزنامه نگاري سعي نموده با اشاره
تعريف روزنامه نگاري حرفه اي، محل وموسسه انجام فعاليت روزنامه نگاري، حقوق مولف و نويسنده در :از

سوئد،فرانسه،انگلستان وايران را مورد :روزنامه هاي ايران وآارت هويت حرفه اي روزنامه نگاري در آشورهاي
 .ارزيابي قرار دهد 
 ترين بخش هاي اين پايان نامه بررسي وضعيت اشتغال روزنامه نگاران در ايران، ضوابط شغلي از جمله اساسي

واستخدامي آنان، انواع قراردادهاي آار روزنامه نگاري، سهيم بودن در مالكيت روزنامه ها ومشارآت در مديريت 
ا نام مقررات حقوقي ويژه از ديگر بخش هاي مهم اين پايان نامه بخشي است ب.واحدهاي مطبوعاتي مي باشد 

رسيدگي به جرائم مطبوعاتي آه در آن به انواع جرايم مطبوعاتي ونحوه رسيدگي در برخي آشورها از جمله ايران 
 .پرداخته شده است 

مي باشد،محقق سعي نموده ضمن بررسي اتحاديه ها » پيوست ها«در ادامه ودر جلد دوم اين پايان نامه آه به نام 
 مطبوعاتي در آشور هاي سوئد،ايران،فرانسه وانگلستان به ساختار سازماني وتشكيالتي حرفه وفدراسيون هاي



روزنامه نگاري،وضعيت حقوق ودستمزد روزنامه نگاران،وضعيت صندوق هاي حمايت از روزنامه نگاران وشرايط 
ضمن اينكه در . دازدمادي ومعنوي در حمايت از حق وحقوق مادي ومعنوي روزنامه نگاران در اين آشور ها بپر

ادامه به چند اظهار نظر اصحاب مطبوعات ايران در زمينه اخالق واستقالل حقوقي حرفه روزنامه نگاري پرداخته 
 .شده است آه بصورت پرسش وپاسخ مي باشد 

ل بخش انتهايي پايان نامه اظهار نظر روزنامه نگاران شاغل در روزنامه هاي تهران در مورد وضعيت شغلي واستقال
حقوقي حرفه شان مي باشد آه بصورت آمار وارقام در دسترس قرار گرفته است آه چند مورد به صورت نمونه 

با تعيين ضابطه ها ومقررات حقوقي خاص وهماهنگ آردن حقوق % ٥٦از ميان پاسخ دهندگان : آورده مي شود 
همچنين اين . درصد مخالف بودند ٧٩تا حدودي موافق و% ٧٤روزنامه نگاران در آل واحد هاي مطبوعاتي موافق 

نظر سنجي ها نشان داده است آه وضع مقررات قانوني مربوط به استقالل حرفه روزنامه نگاري براي تقويت ورفع 
مشكل اين حرفه وهمچنين وجود تشكل حرفه اي وحمايت از حقوق مولف بيشتر مورد توجه روزنامه نگاران تهراني 

گاران تهراني فقدان تشكيالت منسجم فراگير براي دفاع از حقوق روزنامه نگاران قرار دارد،وهمچنين روزنامه ن
وعدم تامين اقتصادي آامل روزنامه نگاران از طريق حرفه روزنامه نگاري را از مهمترين عوامل آسيب رسان به 

 .استقالل حرفه اي خود دانسته اند 
از نظر آنان دفاع . رين دغدغه حرفه خودشان دانسته اندآنان همچنين مشكالت اقتصادي ونبود امنيت شغلي را مهمت

روزنامه . از حقوق روزنامه نگاران در برابر دولت مهمترين هدفي است آه انجمن مطبوعات بايد در پي آن باشد
نگاران تهراني همچنين عدم آگاهي از مسائل حرفه اي ونقش تشكيالت حرفه اي براي بر طرف آردن اين مسائل را 

 . مانع موفقيت حرفه اي روزنامه نگاران دانسته اند مهمترين
ودر پايان بايد گفت اين پايان نامه به ما نشان مي دهد آه برخالف پيش داوري هاي مردم، جامعه روزنامه نگاري 

 .اختالف بنيادين بر مسائل حرفه اي خود ندارد 
نگاران درباره مسائل حرفه اي نخستين گام در در واقع گفتگو در باره نقطه نظرات مشترك اما ناپايداري روزنامه 

 .راه دستيابي به استقالل حقوقي حرفه روزنامه نگاري مي باشد 

 
 

اصول اخالق حرفه اي روزنامه نگاري از 
 ديدگاه روزنامه نگاران ايران

دانشكده علوم /پايان نامه آارشناسي ارشد/علي خان احمدي
 ١٣٧٥-٧٦/اجتماعي دانشگاه عالمه طباطبايي

 
 اين پايان نامه براساس يافته هاي حاصل از نظريات روزنامه نگاران ايراني در زمينه اصول

 
 .اخالق واستقالل حرفه اي روزنامه نگاري وضوابط وقواعد حاآم بر آن روزنامه نگاري ايران استوار است 

اجتماعي روزنامه نگاران ايراني محقق در ابتداي اين پايان نامه هدف از اين تحقيق را آشنايي با چگونگي مسئوليت 
در قالب مبارزه چشم گير تاريخي در راه استقالل وآزادي از آغاز تا آنون وشناخت ضوابط ومقررات خاص به عنوان 

 .اصول اخالق حرفه روزنامه نگاري از ديدگاه روزنامه نگاران آشور دانسته است 
ي روزنامه نگاري دشواريهاي اساسي اين حرفه را محقق در ابتداي اين تحقيق ضمن بررسي آارآردهاي اجتماع



 .همچون حقوق وجرايم مطبوعاتي سانسور واستقالل حرفه اي آن را مورد ارزيابي قرار داده است 
در ادامه محقق سعي نموده است ضمن بررسي نظام تشكيالت صنفي مطبوعاتي در ايران ووظايف شوراي 

نامه نگاري در ايران در چند دوره تاريخي آه از دوره قاجار تا دوران مطبوعات، به ارزيابي سير مراحل اساسي روز
محقق در اين بخش نشان مي دهد آه چگونه روزنامه نگاران . پس از پيروزي انقالب را در بر مي گيرد بپردازد

ان وروزنامه نگاري در ايران در طول دهه هاي گذشته دستخوش آج فهمي ها وپيش داوريهاي خود خواهانه حاآم
 .واطرافيان شان قرار داشته اند 

در بخش ديگري از اين پايان نامه محقق به بحث وبررسي پيرامون پيشينه تاريخي اخالق حرفه اي روزنامه نگاري 
فدراسيون بين المللي روزنامه نگاران واتحاديه :ورعايت آن در آشور هاي دنيا وآوشش سازمانهاي بين المللي چون

در ادامه محقق . روپايي در زمينه تدوين قواعد اخالق حرفه اي روزنامه نگاري پرداخته است هاي روزنامه نگاران ا
نشان مي دهد آه در حال حاضر تعداد آشورهايي آه خود را ملزم به رعايت اصول اخالق حرفه اي روزنامه نگاري 

 از آزادي مطبوعات، احترام به دفاع:اصولي آه در مواردي چون.  آشور نمي رسد٧٥وقواعد حاآم بر آن مي داند به 
 .مشترك هستند .... زندگي خصوصي افراد، اصالح اخبار نادرست،حفظ اسرار حرفه اي و

در بخش پاياني پايان نامه از ميان اصول اخالق حرفه اي روزنامه نگاري سيزده اصول آه معرف ديدگاه هاي مختلف 
قه اي وملي در آشورهاي مختلف مي باشند تشريح وتحليل در زمينه اصول اخالق حرفه اي در سطح بين المللي منط

شده است وفلسفه وجودي، آارآردهاي آنان ونقش آنترلي آنان در تصميم گيري روزنامه نگاران مورد ارزيابي قرار 
 .گرفته است 

ئه داده شده در ادامه اين بخش چكيده يافته ها ونتايج حاصل از نظريات روزنامه نگاران ايراني به صورت آماري ارا
در پايان اين پايان نامه پيشنهاداتي به منظور حل برخي از مشكالت پيش روي روزنامه نگاران ايراني اشاره .است 

 .شده است 
 

 

 بررسي حقوقي ومسئوليت هاي 
 حرفه روزنامه نگاري

دانشكده علوم اجتماعي /پايان نامه آارشناسي ارشد/محبوبه ملك لو
 ١٣٧٥-٧٦/دانشگاه عالمه طباطبايي

 
استقالل حرفه اي روزنامه نگاران، انتقاد روزنامه :در ابتداي اين پايان نامه پس از بررسي مباني نظري تحقيق چون

نگاران از مطبوعات، نظام مطلوب مطبوعاتي از ديدگاه روزنامه نگاران ايراني،استقالل حرفه اي وامنيت شغلي 
محقق . آوشش براي رسيدن به آن در شرق وغرب پرداخته استروزنامه نگاران،به بررسي روند آزادي مطبوعات و

آلمان،فرانسه وايران در زمينه آزادي مطبوعات :در اين بخش به مراحلي آه برخي آشورهاي غرب وشرق چون
مراحلي آه در آشورهاي غربي بر خالف ايران از قرن . وحق انتشار آزادانه مطالب طي نموده اند،اشاره نموده است

وي نشان مي دهد آه چگونه .  آغاز شد،هر چند تا رسيدن به مرحله ثبات آامل چندين دهه طول آشيد ميالدي١٧
 .نبود امكانات مالي ورفاهي همواره در افت آيفي وآمي مطبوعات بوده است 

 عدم ضرورت اجازه انتشار: در ادامه ودر بخش ديگري از اين پايان نامه به ارآان وعناصر آزادي مطبوعات همچون
براي نشريات،ممنوعيت سانسور، پيش بيني دقيق جرايم مطبوعاتي توسط قانون گذار، لزوم رسيدگي به جرايم 



 آشور ١٠مطبوعاتي در حضور هيئت منصفه پرداخته شده و وضعيت حقوق مادي ومعنوي روزنامه نگاران در 
بي وايران مورد ارزيابي قرار داده فرانسه، انگلستان، آلمان، سوئيس، نروژ، ترآيه، ژاپن، روسيه، آفريقاي جنو

 .است 
در بخش ديگري از اين پايان نامه محقق ضمن تقسيم حقوق حرفه اي روزنامه نگاران به دو بخش مادي ومعنوي 

حقوق ودستمزد،صدور آارت هويت حرفه اي،بيمه،بازنشستگي نظاير آنها دانسته است :حقوق مادي را شامل
استقالل حرفه اي روزنامه نگاران،فعاليت هاي آزادانه تشكل هاي :يز شاملوحقوق معنوي روزنامه نگاري را ن

مطبوعاتي،قيد وجداني،حقوق مولف،امنيت شغلي ودسترسي آزادانه روزنامه نگاران به اطالعات و منابع خبري 
 .دانسته است 

دقت تحت نظر خاص محقق اضافه مي آند آه در قانون مطبوعات آنوني بسياري از اين حقوق مادي ومعنوي مورد 
وي در ادامه ضمن اشاره به مشقات ومشكالت حرفه روزنامه نگاري ونبود امنيت آافي اين شغل .قرار گرفته است 

به موردي اشاره مي آند آه در آن روزنامه نگاران به خاطر تهيه گزارشات ومطالب،توسط مسئوالن روزنامه توبيخ 
ينكه به خاطر از دست ندادن شغل وحرفه شان مجبور مي شوند بر خالف مي شوند ويا تنزل درجه پيدا مي آنند ويا ا

خط فكري شان وگاه برخالف مسئوليت اجتماعي ورسالت روزنامه نگاري به تهيه مطالب دلخواه سردبير ويا 
 .ديگرمديران روزنامه بپردازند آه هيچ گاه با آن موافق نيستند 

دابيري اساسي براي تامين امنيت شغلي وحرفه اي روزنامه نگاران نگارنده در ادامه اشاره مي آند آه چنانچه ت
ايراني انديشيده نشود،بتدريج بر رشد فرهنگي جامعه تاثير گذاشته وروند صعودي آن را با مانعي جدي مواجه خواهد 

 .ساخت 
سئوليت هاي محقق در بخش پاياني پايان نامه مسئوليت ها واصول اخالق حرفه روزنامه نگاري را به دو بخش م

وي مسئوليت هاي حقوقي را به عنوان مسئوليت هايي در نظر مي . حقوقي ومسئوليت هاي اخالقي تقسيم مي آند
گيرد آه نحوه فعاليت وعملكرد روزنامه نگاران را در چارچوب محدوديت هاي حقوقي وقانوني مشخص مي سازند 

امل اصولي مي داند آه رعايت آنها مي تواند ضمن وعدم رعايت آنها جرم محسوب مي شود ومسئوليت اخالقي را ش
فراهم نمودن فضايي سالم ومناسب براي فعاليت روزنامه نگاري استقالل فردي،سالمت اخالقي جامعه را تضمين مي 

محقق در پايان به تجزيه وتحليل يافته هاي تحقيق حاصل از ديدگاه هاي روزنامه نگاران تهراني پرداخته .آند 
 . را به عنوان راهكار بهبود جريان حاآم بر فضاي اصول اخالق حرفه روزنامه نگاري ارائه مي دهد وپيشنهاداتي

 

 

 جايگاه حقوقي رسالت رسانه ها
 دآتر محسن اسماعيلي

 ١٣٨٢،پاييز ٣٥پژوهش وسنجش،سال دهم،شماره 
 

رسانه هاي جمعي وبرخي تاثيرات اين مقاله به بررسي پاره اي از قوانين ملي وبين المللي در زمينه حدود اختيارات 
 .آموزه هاي ديني بر آار آرد رسانه ها مي پردازد 

در ابتداي اين مقاله نگارنده ضمن تشريح نظريه هنجاري رسانه ها لزوم سازگاري آنها با ارزشهاي خاص هر جامعه 
 نظريه بي طرفي ذاتي به نظر نويسنده ابداع. در دو حوزه علوم ارتباطات وحقوق را مورد بررسي قرار مي دهد

رسانه ها نسبت به ارائه اخبار واطالعات،مشكوك وداراي انگيزه هاي سياسي است چرا آه هدفمند بودن فعاليت هاي 
رسانه اي وتالش براي ايجاد نظام فكري وارزشي از وظايفي است آه در علوم ارتباطات بر آن تاآيد شده است همان 



 مورد عالقه ورضايت خودشان حق دارند،رسانه ها نيز حق دارند براي اشاعه گونه آه مخاطبان براي گزينش رسانه
وانتشار افكار واطالعات مورد قبول خود تالش آنند ضمن اينكه وظيفه آموزش ورهبري وراهنمايي افراد جامعه 

 .رسالت مند بودن فعاليت رسانه ها تاييد مي آند 
عي والهي براي رسانه ها قائل شده ومتذآر شده اند آه رسانه هاي در حقوق ايران نيز قانون گذاران مسئوليت اجتما

جمهوري اسالمي بايد در خدمت اشاعه فرهنگ اسالمي، برخورد سالم انديشه ها، ارائه آگاهي هاي مكتبي سياسي 
ي واجتماعي، افشاي توطئه هاي دشمنان داخلي وخارجي وفراهم آوردن زمينه هاي رشد انساني تا مرحله وظيفه اله

 . ازديدگاه قانون اساسي آزادي رسانه ها تا جايي پذيرفته مي شود آه در چارچوب قابل قبول شرعي باشند. باشند
در اين بخش . در بخش ديگري از اين مقاله تاثير دين بر محتوا وآارآرد رسانه ها مورد بررسي قرار گرفته است

ي مسئوليت زا وموجب پيدايش تعهداتي است آه به تحرك نويسنده معتقد است آه التزام به آموزه هاي اخالقي ودين
به نظر نويسنده عدالت طلبي،امر به معروف ونهي از منكر،دفاع از مظلومان ونصيحت . بيشتر رسانه ها مي انجامد

وخير خواهي براي مومنان به رسانه ها خبر نگاران متعهد اجازه سكوت ومماشات نمي دهد،بلكه جستجو،تبليغ،فرياد 
 .يق جامعه به اقدام را وظيفه حتمي آنها مي داند وتشو

 

 

 

 حدو مرز استقالل مطبوعاتي
فصلنامه رسانه،سال سوم،شماره  - بتول خدابخش

 ١٣٧١دوم،تابستان
 

نويسنده در ابتداي اين مقاله به مسئله پول وتاثير آن بر زندگي روزنامه نگاران اشاره مي آند وتوضيح مي دهد آه 
 هزينه چاپ وپخش آگهي نگران در آمدهاي خود وهزينه هايي آه براي تهيه وانعكاس اخبار آنها ضمن آگاهي از

متقبل مي شوند،هستند ومضامين مطبوعات به طور مستقيم همپاي منافع آساني است آه تامين آننده مالي مطبوعات 
اين امر به افسانه استقالل در اين بين همواره پرداخت آننده دستمزدها ناشناخته باقي مي مانند آه . بوده اند

دولتي،تبليغاتي،منفعتي وغير دولتي صورت :مطبوعات مي افزايد،آه البته نحوه اين پرداخت ها از طريق چهار الگوي
 .مي پذيرد آه بيشتر پرداخت ها آميزه اي از اين چهار الگو مي باشد 

ي شود وتفاوت ها در ميزان ومحدوده به عقيده نگارنده در تمامي اين الگو ها به نوعي سايه دولت احساس م
 .استقاللي است آه دولت ها تعيين مي آنند 

نويسنده اعتقاد دارد طبيعت مطبوعات ملي است بنابراين فشار وارد آوردن بر آن براي تبديل آردن آن به يك سيستم 
تحده وروسيه ومقايسه بين نگارنده در ادامه به سيستم پرداخت هادر اياالت م.آالسيك ومنظم يك اشتباه بزرگ است 

آنها پردازد ومعتقد است هيچ روزنامه،نشريه،يا مرآز پخش راديويي وتلويزيوني از حدو مرز استقاللي آه قابل قبول 
پرداخت آننده هاست فراتر نمي روند آه اين حدومرز ها بسيار تغيير پذيرند واستفاده از قوانين مشخص مثل يك خط 

 به آاربردن – اگر چه ناقص باشد –پويا ومتغير امري اشتباه مي باشد بلكه بهترين راه آش،براي دسته بندي موارد 
 .درجات وسلسله مراتب است 

 



 

 

 شوراي مطبوعات نروژ
 ١٣٧٢فصلنامه رسانه،سال چهارم،زمستان 

 
اين مقاله به طور آل به نقش شوراي مطبوعات در نروژ وچگونگي عملكرد رسانه ها،انحصار پخش،آزادي 

 .بوعات،قانون توهين،امنيت ملي وخون سانسوري در مطبوعات آشور نروژ مي پردازد مط
 از يك سري -در اين مقاله نوسنده سعي نموده ضمن اشاره به اينكه رسانه هاي نروژ مطابق يك الگوي آالسيك آه 

يارانه هايي آه به روزنامه .  عمل مي آند يكي از اين الگو ها را يارانه معرفي مي آند-ناهماهنگي ها برخوردار است
هايي آه در بازار از استقالل چنداني بر خوردار نيستند پرداخت مي شود آه اين امر در عمل موجب خنثي شدن فشار 

بازار بر اين روزنامه ها مي شود واز تراآم ودر آمدهاي حاصل از تبليغات در روزنامه هاي پر رونق از لحاظ 
ادامه توضيح مي دهد آه آاهش يارانه در رشد استقالل مطبوعات تاثير مثبت خواهد نويسنده در . اقتصادي مي آاهد

 .داشت
وي در ادامه مقاله به مسئله ملي خود سانسوري مي پردازد ومعتقد است امنيت ملي رابطه بين جامعه ومطبوعات را 

 امنيت ملي در برخي مشخص مي آند آه عدم وجود مشكالت جدي در اين زمينه ورعايت يك سري اصول در مورد
 مورد به عنوان نمونه اشاره ٢موارد موجب خود سانسوري در مطبوعات نروژ شده است آه براي توضيح بيشتر به 

. مي آند آه در آن نويسندگان مقاالت با استناد به خدشه دار شدن امنيت ملي محاآمه وبه زندان محكوم شده اند
 قانوني و ويژه براي چاپ آليه مطالب وتصميم گيري درباره آنها از عالئم نويسنده ادامه مي دهد آه گرفتن امتيازات

نگارنده در بخش ديگري از مقاله ودرتوضيح شوراي مطبوعات نروژ ضمن .رشد استقالل مطبوعات نروژ مي باشد 
بيش ،اعتقاد دارد شوراي مطبوعات نروژ ١٩٢٩اشاره به تاريخ تاسيس شورا تحت عنوان انجمن شكايات در سال 

از آنچه شايستگي دارد مورد توجه قرار گرفته است وبسياري از انتقادات شوراي مطبوعات دليلي بر خود سانسوري 
با توجه به اينكه وظيفه اصلي شورا نظارت برآار مطبوعات وتحت قاعده در آوردن مطبوعات مي . مطبوعات است

نويسنده در پايان مي نويسد به دليل بي توجهي .باشدباشد عملكرد شورا بع عنوان بخشي از دادگاه هاي حقوقي مي 
نمايندگان مطبوعات بر عملكرد شوراي مطبوعات واختالفات آشكار بين انتظارات مردم از شورا به عنوان يك نيروي 
سازمان دهنده وعدم تاثير شورا در وضعيت موجود انجام اصالحاتي حول محور شوراي مطبوعات نروژ ضروري به 

  .نظر مي رسد
 ١٣٧٦،تابستان وپاييز ١٢سال چهارم،شماره /پژوهش وسنجش:اعظم پنابادي/اصول اخالقي رسانه هاي خبري

پوشش رويدادهاي خبري،محتوا وآگهي : اين مقاله به طور آل به الزامات اخالقي رسانه هاي گروهي در زمينه هاي 
 .ها وسرگرمي ها مي پردازد 

ل دقت وانصاف در انعكاس رويدادهاي خبري مي پردازد ودقت را آسب خبر نگارنده در ابتداي اين مقاله به سرفص
صحيح وانصاف را پيگيري حقيقت از روي وجدان معرفي مي آند ومعتقد است آه در رسانه هاي امروزي رعايت 

به عنوان نمونه صحيح . دقت وانصاف افسانه اي بيش نيست وگاهًا رعايت يكي در تضاد باديگري قرار مي گيرد
وي در ادامه به بحث صداقت ودرستي اخبار . يست آه اسرار واقعي مردم را در برخي رويدادهاي خبري ذآر آردن

اشاره مي آند ومعتقد است هنگامي آه روزنامه نگاران خودشان در بدست آوردن خبر آمتر صداقت را رعايت مي 
 .آنند چگونه مي توانند به خاطر صداقت مبارزه آنند 

ش ديگري در مقاله به بحث گرفتن هديه از سوي روزنامه نگاران اشاره مي آند وتوضيح مي دهد آه نگارنده در بخ
بليط هاي مجاني براي سفرهاي داخلي : هاي مختلف از قبيل  طي ساليان دراز خبرنگاران وگزارش گران گرفتن هديه



يازات آارشان تلقي مي آردند،اما آيا وخارجي،مسابقات ورزشي،تماشاي فيلم هاي سينمايي ويا تئاتر را يكي از امت
اين هدايا توسط منابع خبري باعث خدشه دار شدن اعتبار روزنامه نگاران نمي شود؟اگر اين اعتبار از بين برود 

چگونه مي توانند دوباره آن رابدست آورند ؟ اين دغدغه باعث شده آه بسياري از موسسات خبري گرفتن هرنوع 
 .شان را ممنوع آنند ويا محدوديت هايي را در اين زمينه قائل شوند هديه از سوي آارآنان خود

نويسنده در بخش ديگري از مقاله ودر توضيح مسئله محفوظ نگه داشتن اطالعات به عنوان جنبه ديگري از اصول 
برخي حتي اخالقي به اين نكته اشاره مي آند آه نه تنها همه آنچه در پيرامون ما رخ مي دهد گزارش نمي شود بلكه 

نبايد گزارش شوند،چرا آه در يك جامعه چند فرهنگي بايد مطمئن بود آه پوشش برخي رويدادهاي خبري ممكن است 
حساسيت ها وتنش هايي را در زمينه هاي تبعيض نژادي تفاوت هاي مذهبي،نابساماني هاي روحي وجسمي 

ي حريم ها مناسب نيست،هر چند قانون ومقررات نبايد از ياد برد آه ورود به برخ. وديپلماسي در پي داشته باشد
 .خاصي در اين زمينه وجود دارد،ولي خبرنگاران خودشان بايد الزامات اخالقي را به خوبي بسنجند

نويسنده در پايان به مسئله مسئوليت اجتماعي مي پردازد ومعتقد است مسئوليت اجتماعي يك نظام ارجح براي رسانه 
 آن در جامعه آار آنند وبراي حفظ اعتبار خودشان هميشه بايد به صورت منبع معتبري هاي خبري است تا در سايه

از اطالعات عمل آنند وبه لحاظ اجتماعي مسئول باشند آه اين مسئوليت اجتماعي يعني پايبندي به معيارهاي اخالقي 
ويي آنها نيز جزئي از سازمان دقيق وفداآاري به منظور آشكار آردن حقيقت براي تمام نهادها وارگان ها،چنانچه گ

  .خودشان هستند

 


