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 ملی، اليحه قانونی مطبوعات را منتشر کرده است تا افکار عمومی درباره آن وزارت ارشاد

  .نظر خود را اعالم کند
ر ما، دارای نقايص بسيار جدی است و به اين شکل نمی تواند ظاين اليحه، به ن

بازتاب روح انقالب ايران باشد که يکی از هدف های آن کسب آزادی های دمکراتيک از 
 .  ت بودجمله آزادی مطبوعا

بر بنياد خواست های دموکراتيک حزب ما از آزادی مطبوعات، ايرادات زيرين بر 
  :اليحه جديد وارد است

  
  2ماده 

نداشتن «: در ماده دوم اين قانون شش شرط برای تصاحب امتياز شمرده اند، از جمله  
معروف بودن به درستی و «و » محکوميت کيفری که موجب سلب حقوق اجتماعی باشد

  . »مانت داری و تقوای سياسی و حسن شهرت و صالحيت اخالقیا
اما آنچه عمدا و يا . هر چند در اصل موضوع نداشتن محکوميت کيفری حرفی نيست  

   کيفری به موجب کدام نظام و رژيم؟محکوميت: سهوا در اينجا فراموش شده است
ا توجه و ب. استنکته بعد، کلی و قابل تفسير بودن تقوای سياسی و صالحيت اخالقی 

خيص اين صالحيت و تقوی به عهده وزارت ارشاد ملی و وزير شبه آن که در موارد بعدی ت
  .آن سپرده شده، به راحتی می شود به کس و يا کسانی امتياز نداد

داده می . . .  امتياز نشريه به اشخاص حقيقی «در همين ماده تصريح شده است که 
ب، جمعيت ها، سازمان ها، و گروه های سياسی را در واقع  به اين ترتيب اليحه، احزا»شود

  .به رسميت نشناخته و اين گونه شخصيت های حقوقی نخواهند توانست نشريه منتشر کنند
  

  3ماده 
نوع «در اين ماده آمده که هنگام درخواست برای دريافت امتياز بايد در اظهار نامه 

  .بيان شود» نشريه و اصول فکری و اعتقادی و روش سياسی 
اصول فکری و « :  به اين شکل باز هم تصريح شده است11همين امر در ماده 

  .»اعتقادی و روش نشريه بايد در باالی صفحه اول کليشه شود



معنای اين دو ماده در واقع تفتيش عقايد در روشن ترين شکل آن است، به ويژه آن که 
 که در »ايت مفاد اين ماده می باشندنيز مکلف به رعچاپخانه ها «:  آمده است11در ماده 

  .چاپخانه ها مسئول اعمال سانسور شده اندواقع 
  

    4ماده 
در اين ماده و تبصره آن اعالم شده است که مدير مسئول، عالوه بر داشتن شرايط   

سردبير نشريه هم بايد .  حداقل بايد دارای صالحيت علمی و حرفه ای باشد،2مندرج در ماده 
 صرفنظر از اين که اين شرط باز هم قابل تفسير می باشد، مرجع .رايط باشدواجد همين ش

وزارت ارشاد «:  با اين تاکيد،تشخيص اين صالحيت باز هم وزارت ارشاد ملی شناخته شده
به اين ترتيب اين وزارت خانه قادر . »تقاضا را قبول و يا رد کند. . . ملی مکلف است 

  .بوعات حاکم کندطت را بر مود به راحتی اقتدار دولخواهد ب
  

  10ماده 
 باز هم به وزارت ارشاد ملی اختيار داده که نشرياتی را که در 10تبصره اول ماده   

نشريات در . بررسی کند ماه از تاريخ تصويب اليحه 3حال حاضر چاپ می شوند، بعد از 
قررات اين قانون حال چاپ تنها در صورتی امتياز فعلی شان معتبر خواهد بود که با رعايت م

  .به تجديد امتياز مبادرت کنند
با استفاده از اين ماده، وزارت ارشاد ملی خواهد توانست، با تجديد نکردن امتياز،   

مانع انتشار هر يک از مطبوعات کنونی شود، که اکثريت آن ها بعد از پيروزی انقالب 
  .منتشر شده اند

پس از صدور امتياز نشريه منتشر در اين ماده اعالم شده که اگر ظرف شش ماه   
نشود، موضوع امتياز ملغی است و همچنين عدم انتشار منظم نشريه بدون عذر موجه نيز 

  .موجب لغو امتياز خواهد شد
. اين ماده نيز دست وزارت ارشاد ملی را برای لغو امتياز نشريه باز گذاشته است  

رای لغو امتياز يا توقيف نشريه امکاناتی  در موارد متعدد ديگری هم در اليحه ب،عالوه بر اين
  .21، 20، 19، 24، 14، 9، 8در نظر گرفته شده است، از جمله در ماده های 

  
   15ماده 

 ».ذيل هر مقاله و يا مطلب بايستی نام واقعی نويسنده درج شود«: در اين ماده آمده  
 اعمال 5ه ويژه ماده  و ب11 و 2اين در واقع ادامه همان تفتيش عقايدی است که در مواد 

  .شده و در آن خواسته شده که سردبير هر نشريه ای به وزارت ارشاد ملی معرفی شود
در ادامه همين ماده که در مورد مندرجات نشريه که از آن به عنوان ارتکاب عمل نام 

 و قابل تفسير است، همه دست اندرکاران  بسياری ديگر از موارد، چند پهلوبرده شده و مثل
  .مسئول شناخته شده اندنشريه از مدير تا عکاس و مسئوالن و متصديان ديگر 

  
  17ماده 

هر کس مقاله ای موهن به احکام واضعه و اساس دين اسالم «: در اين ماده آمده است  
ی محکوم می و مضربه انقالب اسالمی ايران انتشار دهد به يک تا سه سال حبس جنحه ا

  ».شود
کامال بر » موهن و مضربه انقالب اسالمی«اين ماده عالوه بر آن که راه انتقاد را زير پرده 

مثل اغلب مواد اليحه کامال مطبوعات بسته و سه سال حبس برای آن در نظر گرفته است، 
ين اسالم يعنی هر مقاله و خبری را می توان به ميل خود موهن به د. قابل تفسير و تعبير است

  .و مضربه انقالب تلقی کرد



  
  18ماده 

هر گاه در مطبوعات مطالب توهين آميز يا افترا و يا خالف واقع «: اين ماده می گويد
و  حقيقت، خواه به نحو انشاء و يا به طور نقل نسبت به شخص اول روحانيت و مراجع مسلم 

  ». . .تقليد درج شود 
کامال قابل تفسير » خالف واقع و حقيقت«و » فتراا«، »توهين آميز«اينجا نيز کلمات   

» واقع«بايد پرسيد کدام ضابطه روشن می کند . و حتی راه را بر چاپ اخبار نيز می بندد
  کدام است؟» غير واقع«چيست و 

  
  22ماده 

هر کس به وسيله مطبوعات هيئت وزرا و يا نمايندگان مردم يا «: اصل ماده اين است  
، تعقيب و مرتکب به  بدون شکايت شاکی خصوصیافترا قرار دهد،هيئت قضات را مورد 

  ». سال محکوم خواهد شد3 ماه تا 6حبس جنحه ای از 
اين ماده به صراحت تمام راه هر گونه انتقاد مطبوعات بر مجلس و دولت و حتی    

  .قضات را می بندد
  

  23ماده 
 اقليت های مذهبی هر کس به وسيله مطبوعات به«: در اين ماده چنين گفته شده  

مصرح در قانون اساسی يا نژادی ساکن ايران برای توليد نفاق و اختالف و يا بغض و کينه 
  ». . .ميان سکنه مملکت اهانت نمايد

 روز تصويب و اجرا شود، در اليحه روشن 10از آنجا که اين اليحه بايد بعد از   
قانون اساسی که به يمن انقالب و نشده منظور از قانون اساسی کدام قانون اساسی است؟ آن 

  .تغيير رژيم بی اعتبار شده و يا قانون اساسی آينده که هنوز منتشر نشده است
  .ميان سکنه مملکت هم قابل تفسير است. . . به عالوه توليد نفاق و اختالف 

  
  28ماده 

يله رتکابی به وس به جرايم ا27ه بايد طبق ماده ده اتنخاب هيئت منصفه، کدر اين ما  
مطبوعات رسيدگی کند، به عهده هيئتی مرکب از فرماندار و رييس دادگستری و رييس 
انجمن شهر و نماينده وزارت ارشاد ملی گذاشته شده تا اين هيئت از افراد مورد اعتماد 

  .  را نفر انتخاب کند11عمومی 
  .اين ماده انتخاب هيئت منصفه را هم کامال به دولت می سپارد

  
  36ماده 
  : ماده اعالم می کند که هيئت منصفه فقط می تواند درباره دو مطلب ذيل نظر بدهداين

  آيا متهم بزهکار است؟: الف  
  در صورت تقصير آيا مستحق تخفيف می باشد يا خير؟: ب  

  .به درستی، در اين ماده اختيارات هيئت منصفه هم محدود می شود
  
  
  

   38ماده 



که بر طبق اين اليحه توقيف می شوند، نمی توانند در اين ماده گفته شده که نشرياتی   
به اسامی ديگر و با همان سبک و روش منتشر شوند و در صورت انتشار توقيف خواهند 

  .شد
اين ماده نيز، انتشار جرايد را محدود و موکول به دريافت امتياز مجدد برای نشريه   

  .و مجبور به تغيير سبک و روش می کندتوقيف شده 
  

  ديد روح انقالب را منعکس نمی کنداليحه ج
  

نبايد بنويسد مطبوعات چنانکه در نکات باال ذکر شد، اغلب مواد اليحه جديد به آنچه   
  .، سکوت شده است حق نوشتن آن را دارنداختصاص داده شده و در مورد آنچه مطبوعات
  :در يک نگاه کلی درباره اين اليحه بايد گفت

 منعکس کننده روح انقالب و نيازهای زمان ما نيست، اليحه جديد مطبوعات نه تنها  
  .بلکه مواد آن چنان تدوين شده که در شان جامعه انقالبی ايرانی هم نمی تواند باشد

در اين اليحه، مطبوعات در بست به وزارت ارشاد ملی سپرده شده و اين وزارتخانه،   
ار مطبوعات جديد امتياز بدهد به ويژه شخص وزير، عالوه بر آن که اختيار دارد برای انتش

با استفاده ار مواد اليحه، يا ندهد، امتياز نشريات در حال چاپ را لغو کند يا نکند، قادر است، 
 عالوه بر اين ها، مواد اليحه .تعطيل کند هر وقت ضرورت ايجاب کرد نشريات را توقيف و

  .ب موارد مسدود کرده استچنان تنظيم شده که راه کسب و انتشار آزادانه اخبار را در اغل
نظر خود را درباره آن قوانين مترقی که مطبوعات آزاد » مردم«ما در شماره آينده   

 .اهيم کردبايد بر بنياد آن ها منتشر شود، اعالم خو


