
  مقدمه 
شورهاي مختلف برپايه نوع نگاه خود و با توجه به شرايط سياسي ، اجتماعي و فرهنگي و همچنين ك

موقعيت ژئوپليتكي و راهبردي ، به تعيين خط مشي هاي امور حياتي خود مي پردازند و در اين راستا ، 
انه ها نيز با توجه به رسالت خود رس. تالش مي كنند كه با استفاده از رسانه ها ، افكار عمومي را تغذيه كنند

كه همانا اطالع رساني و آگاهي بخشي به مردم و ايفاي نقش رسايي يا واسطه اي بين حكومت و مردم 
  .هستند ، در مسير كار  به دليل ناخوشايندي برخي دست اندركاران با مشكالتي مواجه مي شوند 

وت هايي نيز با يكديگر دارند كه اباهت هايي ، تفبررسي مقايسه اي قانون مطبوعات ايران و مالزي ضمن ش
  .در اين تحقيق تالش شده است به آنها پرداخته شود

به همين ترتيب پيشينه قانون  -آن ابتدا پيشينه قانون مطبوعات ايران و روند قانونگذاريهاي مختلف 
سه اي بين دو قانون  و در پايان مقاي اندمطبوعات و آزادي بيان در مالزي مورد كنكاش قرار گرفته

  . مطبوعات صورت گرفته است 

  قانون مطبوعات در ايران 
به تصويب مجلس شوراي 30/1/1379اصالحيه قانون مطبوعات پس از تنشهاي فراوان ، سرانجام در مورخ 

اسالمي رسيد و آنگاه مورد تاييد شوراي نگهبان قرار گرفت و اينك در نظام حقوقي ما داراي اعتبار و در 
  .ل اجرا است حا

به وجود آورد ، 1364اسفند 28با تغييرات ريز و درشتي كه اين اصالحيه در متن قانون مطبوعات مصوب 
از سوي ديگر براي افزايش سودمندي . ضرورت تهيه متني دقيق و مستند از قانون جديد انكار ناپذير است 
 روند تاريخيبا . نيز الزم و مفيد است اين مجموعه ، ارايه بستر تاريخي تحول مطبوعات در حقوق ايران 

 درك انگيزه و خواستهاي قانونگذار از تحول مذكور آسان تر و كامل تر خواهد سير مطبوعات در ايران ، 
  .بود

  سير تاريخي قانون مطبوعات در ايران 
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سيده ، قانون مطبوعات در تاريخ قانونگذاري ايران ، بحث برانگيزترين متني بوده است كه به تصويب ر
هنوز يك قرن از آغاز نهضت قانون نويسي به شيوه جديد آن در كشور . تغيير يافته يا اصالحيه داشته است 

 به كلي از بين رفته و متن جديدي "قانون مطبوعات "ما نمي گذرد و در عين حال دست كم پنج بار 
البته .  ها و متمم هاي مكرر است ن غير از گامهاي ناموفق ديگر و نيز اصالحيهيجايگزين آن گشته است و ا

دليل حساسيت و انگيزه تحوالت حقوقي در اين حوزه خاص سياسي اجتماعي و بر خالف گذشته هاي نه 
چندان دور ، امروزه اهميت و جايگاه مهم رسانه ها ، از جمله مطبوعات كاركرد و نقش آنها در ساماندهي 



اگر زماني شناخته شدن به عنوان ركن . ح و تاكيد نداردو جهت دهي افكار عمومي ، ديگر نيازي به توضي
چهارم حاكميت ، آرزوي دست نايافتني و دوري براي مطبوعات به شمار مي رفت ، امروزه  در گوشه و 
كنار اين دنياي پهناور سخن بر سر آن است كه چگونه مي توان رابطه ميان اين ركن فعال و سخنگو را با سه 

تا مطبوعات از رسانه اي سازنده به ابزار تخريب ، تهمت و ناكارآمد نمايي قواي ركن ديگر تنظيم كرد 
مختلف حاكميت تبديل نشوند و با بهره برداري ناشايسته از نفوذ و توان خود امنيت كشور و نظم عمومي را 

  .مورد تهديد قرار ندهند
حوزه حاكميت و حقوق عمومي ايد آسيبها و آفتهاي موجود در حوزه مطبوعات را منحصرا در بالبته ن

جستجو كرد بلكه رعايت حريم خصوصي شهروندان و حمايت از حقوق آحاد مردم در برابر قدرت روز 
  .راواني را برانگيخته است فاقزون رسانه ها نيز در جاي خود مباحث 

محتلف زندگي معضالت پيش گفته نيز نبايد ما را از تاثير مثبت و بسيار مطلوبي كه نشريات در جنبه هاي 
مطبوعات بطور خالصه پل اتباطي ميان مردم و حاكميت است و با . اجتماعي بر جاي مي گذارند غافل سازد

انعكاس صادقانه و درست اراده و واقعيتهاي موجود در هر دو سو مي تواند در تلطيف و تعميق يك رابطه 
  .صميمي و جلوگيري از سوتقاهم ها كمك موثر كند

د تاريخي ثابت مي كند كه هيچگاه پرداختن به قانون مطبوعات در فضايي آرام و فارغ از گذري براين رون
طبيعي است كه با . عوامل بيروني نبوده و سايه سنگين افت و خيزهاي اجتماعي برآن سايه افكنده است 

رات مطبوعاتي نمي توان داشت و از همين رو در اكثر مقرآمد را  و كار  فراگيرچنين شرايطي انتظار قانون 
 كمتر فرصتي براي پرداختن به وما ، تكيه اصلي بر تعيين حدود ، تكاليف ، مسئوليتها و مجازاتهاست 

  .توانايي ها و امتيازات مطبوعات و روزنامه نگاران پيدا شده است 
سي اين برر. نگاهي گذرا به سير تحوالتي قوانين مطبوعاتي ، شايد بتواند كمكي به حل اين مشكل باشد

  كوتاه به سه مقطع زماني جداگانه تفكيك شده است 
  .1357بهمن 22قبل از انقالب مشروطيت ، بعدازآن  و تا زمان پيروزي انقالب اسالمي و سرانجام پس از  –

  قانون مطبوعات پيش از مشروطه 
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ه تصويب قانون از نظر اصطالحات حقوقي تنها به مقرراتي اطالق مي شود كه با گذراندن مراحل خاصي ب
كاغذ "سال پس از انتشار نخستين نشريه يعني 72بنابراين با توجه به اينكه تا حدود . قوه مقننه رسيده باشد

 وجود نداشت ، بايد اين مدت "مجلس "هجري قمري ، در كشور ما چيزي به عنوان 1252 در سال "اخبار
  .اليت مي كرده اندرا دوراني ناميد كه نشريات ايراني بدون داشتن قانون مطبوعات فع



با وچود اين ، فقدان قانون در اين مدت را نبايد به معناي عدم وجود الزامات حكومتي براي ارباب چرايد 
هجري 1280از شخص شاه گرفته تا ماموران رسمي دولت در اداره مطبوعات داخلي كه در سال . دانست 

 "وزارت مطبوعات "هشت سال بعد به قمري به دستور ناصرالدين شاه در وزارت علوم  تشكيل شد و 
هجري قمري به دستور ناصرالدين شاه 1296 در سال "كتابچه قانون جزا"تبديل گشت و از آنجا تا تدوين 

 ايتاليايي هميشه نشانه هايي از توجه جدي حكومت و دولتمردان نسبت به "كنت دومونت فرت "از سوي 
  .عملكرد جرايد وجود داشته است

ور كه از نام اين كتابچه پيداست ، هدف اصلي از نگارش آن ايجاد زمينه براي بازبيني و نظارت البته ، همانط
انتخاب رئيس پليس .  مساله و جرايم مطبوعاتي بوده است "جزايي "بيشتر بر مطبوعات و توجه به بعد 

  .براي اين منظور نيز گوياي همين برداشت است ) كه در ضمن يك تبعه خارجي است (تهران 
  : مي توان به موارد زير اشاره كرد"كتابچه قانون جزا"از جمله جرايم و مجازات تعيين شده براي آنها در 

سال 5ماه الي 5كسي كه كتابي انتشار دهد كه بر ضد مذهب يا دولت و ملت بوده باشد ، از " -
  .حبس خواهد شد

 ها كسي كه جسارت نموده و بر ضد پادشاه اعالنات و نوشته جات در كوچه -
بچسباند ، هر كس بوده باشد و همچنين كسي كه مخالف مردم حركتي كرده و 

  .سال حبس خواهد شد5اذيت برساند ، برجسب تقصير او ، از يك ماه الي 
كسي كه برخالف پادشاه يا خانواده سلطنت حرف بزند يا تحريك بد در نظر داشته  -

ه تقصيرات با زنجير سال به درج5باشد، بعداز تحقيق و ثبوت از يك سال الي 
  .محبوس خواهد شد
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كسي كه كنكاش و خياالت تحريك بد در حق دولت بكند و يا افترا و تهمت ،  -
تحريرا و تقريرا به دولت بزند ، بعداز ثبوت تقصير او ، برحسب حدود تقصيرات از 

 ".يك سال الي پانزده سال محبوس خواهد شد 
طبوعات را در نامه تاييديه ناصرالدين شاه به روشني مي توان وضعيت آن روزگار و ميزان نگراني شاه از م

او در فرماني خطاب به كامران ميرزا نايب السلطنه كه بخش مهمي از امور نظامي و انتظاني . مشاهده كرد
تماما بسيار بقاعده و .  اين كتابچه قانوني كنت را خواندم ":كشور را بر عهده داشت ، نوشت 

وزرا هم اين كتابچه ....مالحظه كنيد. قره را ما كم و زياد كرديم يك دو ف. درست است 
او هم بدهد چاپ كرده ، منتشر نمايند و از تاريخ امضاي . را امضا كرده بدهند به كنت 

  )است(همه اين قوانين صحيح . ول اجراي اين قوانين بوده ذره اي تخلف نشودموزرا مش
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همين دستخط را بده كنت .  بايد مجري شودو محل هيچ ايراد نيست و لزوما ان شااهللا
  . ما قواعد را پسنديده ايم . مالحظه نمايد

  
  قانون مطبوعات از انقالب مشروطه تا انقالب اسالمي

انقالب مشروطيت در تاريخ معاصر كشور ما حادثه اي كم نظير است كه پيامدهاي مهمي در عرصه هاي 
د ، يكي از مهمترين دستاوردهاي اين خيزش عمومي را بايد بي تردي. مختلف از خود برجاي گذاشته است

مرداد 13در اثر اين نهضت بود كه فرمان مشروطه در تاريخ .  گرايي جامعه دانست "قانون "در آغاز دوران 
هجري شمسي به وسيله مظفرالدين شاه صادر شد و به موجب آن براي نخستين بار در كشور ما قوه 1285

  . بنيان نهاده شد"انه ملت خ"مقننه اي به نام 
گام نخست در تدوين مقررات به شيوه اي بود كه 1325تدوين قانون اساسي مشروطيت و متمم آن در سال 
نويسندگان قانون اساسي مشروطيت در چند مورد با . سالها قبل از آن در ممالك  بيگانه معمول شده بود

اين . اي فشردندپتم نيز صراحتا بر آزادي مطبوعات وسعت نظر به مساله مطبوعات نگريستند و در اصل بيس
  :اصل تاكيد كرد

 عامه مطبوعات غير از كتب ضالل و مواد مضره به دين مبين آزاد و مميزي در آنها "
هرگاه چيزي مخالف قانون مطبوعات در آنها مشاهده شود ، نشردهنده يا . ممنوع است 

 ولي اگر نويسنده ، معروف و مقيم ايران نويسنده بر طبق قانون مطبوعات مجازات مي شود
  ".باشد ، ناشر و طابع و موزع از تعرض مصون هستند

 در رسيدگي به جرايم سياسي و مطبوعاتي به "هيات منصفه "در اين قانون اساسي ، همچنين حضور 
  .رسميت شناخته شد

جامعه بود، از اين نكته توجه خاص اركان حكومت به مطبوعات كه ناشي از جايگاه و نقش مهم آنان در 
نيز به خوبي قابل درك است كه به رغم التهاب خاص آن برهه زماني و نياز شديد كشور به قانون نويسي در 

شاهد ) شمسي 1286 اسفند  18(هجري قمري 1326زمينه هاي متعدد ، تنها يكسال بعد يعني پنجم محرم 
 است كه جامعه مطبوعاتي كشور ما داراي قانون  هستيم و از آن تاريخ"قانون مطبوعات "تصويب نخستين 
جالب تر اينكه همين قانون كه داراي يك مقدمه ، شش فصل و پنجاه و دو ماده است ، . ويژه خود مي شود

  : عناوين فصول يادشده چنين است . مفصل ترين قانون مطبوعات تا زمان كنوني به شمار مي رود 
  چاپخانه و كتابفروش : فصل اول 

  طبع كتب : دوم فصل 
  وزنامجات مقررر: فصل سوم 
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  اعالنات : فصل چهارم 
  حدود تقصير نسبت به جماعت : فصل پنجم 
  محاكمه : فصل ششم 

 نگاشته شده و به همين دليل به جاي فرانسه 1881ژوئيه  29ن قانون تحت تاثير قانون مطبوعات يگرچه ا
ارنامه اي به وزارت انطببباعات را كافي دانسته بود اما در الزام به اخذ مجوز براي انتشار نشريه ، تسليم اظه

اين محدوديت تراشي ها كه دليل آن . موارد ديگر محدوديت هاي فراواني را بر مطبوعات تحميل مي كرد
  .را قبال ياد كرديم موجب مقابله شديد مطبوعات و انتقاد از اين قانون شد

. ات عمال ادامه داشت و در دوره فترت وسعت بيشتري پيدا كردبا اين حال فشارهاي پيدا و پنهان به مطبوع
تا 1330مقصود از دوره فترت فاصله ده ساله انحالل مجلس سوم تا گشايش مجلس چهارم است كه از سال 

در همين دوران بود كه براي اولين بار انتشار روزنامه ها مشروط به احازه . هجري قمري طول كشيد1340
  .هيات وزيران شد

 هجري 1335شوال 18يات وزيران كه محمد علي عال السلطنه صدارت آن را داشت در جلسه مورخ ه
  .قمري اين تصميم را چنين اعالم كرد

از اين تاريخ اشخاصي كه امتياز روزنامه از هيات وزراي عظام تصويب فرمودند كه "
ه باشد و نيز وزارت معارف مي خواهند بايد اجازه آن به تصويب هيات وزراي عظام رسيد

كليه امتيازاتي كه قبل از تشكيل كابينه حاضره از طرف وزارت معارف داده شده و تاكنون 
  ".اشاعه نيافته توقيف و موكول به اجازه هيات وزرا خواهد بود

بر قانون ) متمم (وماده ديگر پانزده سال پس از تصويب قانون مطبوعات ، مجلس چهارم مشروطه ، د
ماده اول ، مطبوعات را ملزم مي . ين دو ماده ناظر بر مطالب خالف دين مبين اسالم بودندا. مطبوعات افزود

چيزي طبع كنند، قبال به ناظر ...هر وقت بخواهند در امور مربوط به دين اسالم و مذهب "ساخت كه 
  .ماده دوم نيز مجازات سرپيچي از اين قانون را مشخص مي كرد. "مراجعه نمايند... شرعيات 

از جمله اين اصالحات ، . و در دوره نخست وزيري احمد قوام بار ديگر اصالح شد1321ن قانون در سال اي
صاحب امتياز با مدير يا "از آنجا كه تصديق صالحيت .  بود" سرمايه علمي و اخالقي "پيش بيني داشتن 

گذاشته شده بود ، اين اقدام  در ماده اول اين قانون به عهده شوراي عالي فرهنگ "سردبير روزنامه يا مجله 
 كه دكتر 1331بهمن سال 15در حقيقت نوعي تاييد براي نظام اخذ مجوز به شمار مي رود، از اين تاريخ تا 

محمد مصدق نخست وزير وقت ، قانون جديد مطبوعات را تصويب كرد و به مرحله اجرا نهاد، تغيير 



 6

به جز تصميمات شاهانه يا دخل و تصرف هاي سليقه چنداني در قوانين مطبوعاتي مشاهده نمي شود، البته 
  . اي و وضع آيين نامه هاي اجرايي

با تحول اوضاع سياسي و اجتماعي كشور در سالهاي مربوط به نخست وزيري دكتر مصدق ، هر كس به 
از اين رو ، مصدق كه از مجلس هفدهم . دليلي دگرگوني مقررات مطبوعاتي را ضروري مي پنداشت 

 ويژه و از جمله حق وضع قانون را كسب كرده بود، به تدوين و تصويب قانون مطبوعات جديد اختيارات
ساس اختيارات ويژه و از طريق قوه مقننه تصويب و اجرا شده است ، ااز آنجا كه اين قانون بر . اقدام كرد

  . مي نامند" اليحه قانون مطبوعات "آن را اصطالحا 
بخش جرايم مطبوعاتي تفاوت چنداني با قوانين قبلي نداشت ، از جهات ديگر با اينكه اين اليحه قانوني در 

از مهمترين مقررات موجود در اين اليحه تاكيد صريح بر لزوم اخذ مجوز براي . كاملتر به نظر مي رسد
  .است ) 5ماده (و در نظر گرفتن گروهي شبيه به هيات نظارات فعلي ) 2ماده (انتشار نشريه از وزارت كشور 

 در مطبوعات است كه براساس آن ، وي نيز "سردبير"از ديگر ويژگيهاي اين اليحه قانوني توجه به نقش 
  ).7ماده .(بايد همان شرايط مدير و صاحب امتياز را داشته باشد

به هر حال ، اعتبار اين اليحه قانوني چندان نپاييد و عمر كوتاه آن با تغيير شرايط سياسي كشور و كودتاي 
پس از سقوط دولت دكتر مصدق ، طي قانوني كه مجلس دوره .  به پايان رسيد1332مرداد 28 ننگين

هجدهم تصويب كرد ، كليه قوانيني كه او با استفاده  از احتيارات ويژه اش وضع كرده بود باطل شمرده 
  .اليحه قانوني مطبوعات هم از جمله همان قوانين بود. شد

تصميم جدي براي محدود سازي فعاليت هاي مطبوعاتي و سياسي ، بديهي است شرايط پس از كودتا و 
فقدان قانون مطبوعات را بر نمي تابيد و به همين جهت كميسيون ويژه اي متشكل از نمايندگان دو مجلس 

در نهايت نتيجه كار اين كميسيون در روز دهم مرداد . سنا و شوراي ملي مامور تدوين چنين قانوني شدند
همانگونه كه انتظار مي رفت تفاوت .  شهرت يافت " اليحه قانوني " رسيد و بازهم به نام  به تصويب1334

به همين دليل است كه . زايي آن بود جعمده اين قانون با آنچه دكتر مصدق تصويب كرده بود ، در بخش 
 و تنوع بيشتر  براي اولين بار در اين قانون تعريف شد و مصداقها و موارد آن با تفصيل" مطبوعاتي جرم"

و با اقتباس از ( مجازات ها تشديد شد و غير از موارد پنجگانه اي كه در همه قوانين قبلي . ذكر گرديد
تكرار شده بود، انتشار مطلب بر ضد دولت ، مذهب ، شاه و بستگان او و نيز افترا به ) كتابچه قانوني كنت 

  .شددولت از جرايم مطبوعاتي و موجب كيفرهاي سنگين تلقي 
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اين قانون به رغم تالشهايي كه دولتهاي كوتاه مدت جمشيد آموزگار  و جعفر شريف امامي در اواخر 
دوران سلطنت پهلوي براي تصويب لوايح جديد در مجلس از خود نشان دادند ، تا زمان پيروزي انقالب 

  .اسالمي به حيات حقوقي خود ادامه داد
  

  المي قانون مطبوعات پس از پيروزي انقالب اس
 ، نقطه عطفي در تاريخ اين ملت و حاصل قرنها تالش و 1357 بهمن 22پيروزي انقالب اسالمي ايران در 

  .مبارزه آنان با استبداد و خودكامگي حاكمان دون مايه و وابسته به بيگانه به شمار مي رود
وزنامه نگاران ، فرصت با استقرار نظام اسالمي ، تمام بنيانهاي وابستگي فرو ريخت و همگان از جمله ر

طبيعي است كه اهميت مطبوعات و فقدان ساختارهاي حقوقي الزم از . يافتند دوران جديدي را تجربه كنند
يك سو و شكل گيري انواع توطئه هاي شيطاني از سوي ديگر اجازه نمي داد به انتظار تدوين قانون اساسي 

 1358 مرداد 20پس از پيروزي انقالب ، در تاريخ از اين رو ، تنها شش ماه . و تشكيل قوه مقننه نشست
اين مقررات نيز به همين جهت . تين مقررات مطبوعاتي در نظام جديد به تصويب شوراي انقالب رسيدسنخ

  . ناميده مي شود" اليحه قانوني مطبوعات "اصطالحا 
تابزدگي در تدوين آن به خوبي با نيم نگاهي به اين اليحه قانوني ، تاثير شرايط جديد و انقالبي ، همچنين ش

ممنوعيت مقامات حكومت پيشين از انتشار نشريه ، تكميل اعضاي هيات نظارت بر مطبوعات . مشهود است 
، جرم شناختن سانسور و تعيين مجازات براي آن ، به رسميت شناختن تشكل هاي صنفي روزنامه نگاري و 

 براي حضور در دادرسي هاي مطبوعاتي از ويژگيهاي  و نحوه انتخاب آن"هيات منصفه "باالخره توجه به 
  .اساسي اين مصوبه به شمار مي رود

پس از اين تاريح است كه قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران نيز به تصويب مي رسد و در اصول 
متعددي به دفاع از حيثيت و رسالت مطبوعات ، آزادي بيان و چگونگي محاكمات مطبوعاتي تصريح مي 

 با توجه به اين اصول است كه تشكيل مجلس شوراي اسالمي نويد بخش تصويب قانوني جديد و .شود 
اما تحميل نبردي بي امان و همه جانبه كه همه چيز را تحت تاثير خود قرار مي داد ، .كامل در اين زمينه شد

  .تحقق اين آرزوي ديرين را دشوار ساخت 
و در اوضاع و شرايط ياد شده و همزمان 1364سفندماه سال به همين جهت آخرين قانون مطبوعات كه در ا

با اوج گيري شرايط بحراني كشور به تصويب مجلس شوراي اسالمي رسيده است ، به رغم نكات مثبت و 
  .قابل توجه ، داراي نقايص و آشفتگي هايي نيز هست كه بازنگري در آن را اجتناب ناپذير مي سازد

  : صره داراي شش فصل  به شرح زير است  تب23ماده و 36اين قانون با 
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  تعريف مطبوعات . فصل اول 
  رسالت مطبوعات . فصل دوم 
  حقوق مطبوعات . فصل سوم 

  حدود مطبوعات . فصل چهارم 
  روانه پشرايط متقاضي و مراحل صدور . فصل پنجم 
  جرايم . فصل ششم 

 كامل درباره هيات منصفه از بارزترين اين قانون ، كه عدم توجه كافي به حقوق روزنامه نگاران و سكوت
كمبودهاي آن است به داليل پيش گفته و دگرگوني شرايط اجتماعي همواره و از سوي گرايشهاي مختلف 

در اين ترديدي نبود اما چگونگي و جهت گيري اين . فكري و سياسي نيازمند بازنگري خوانده مي شد
  .بازنگري مورد اختالف نظر شديد بوده و هست

 ، هفده تن از 1374 همين جهت عالوه بر چند مورد قوانين الحاقي يا اصالحي در ارديبهشت سال به
 "طرح"اما اين .  را تقديم مجلس شوراي اسالمي كردند" طرح قانون مطبوعات "نمايندگان ، پيش نويس 

 عمومي رو به كه قانون مطبوعات را به كلي دگرگون مي ساخت با مخالفت شديد روزنامه نگاران و افكار
  .رو شد و سرانجام به درستي كنار نهاده شد

با اين حال ، درست چهار سال بعد و در آخرين سال فعاليت دوره پنجم مجلس شوراي اسالمي ، باز ديگر 
اين .  را درخواست كردند"اصالح قانون مطبوعات "شماري از نمايندگان مجلس با تقديم طرح جديدي ، 

ي مخالف رو به رو شد ابتدا براي چند ماه مسكوت ماند اما سرانجام در مورخ طرح نيز كه با واكنشها
به تصويب نهايي مجلس رسيد و پس از تاييد شوراي نگهبان از سوي رئيس جمهور وقت براي 30/1/1379

  .اجرا به دستگاههاي مربوطه ابالغ شد
  .كشور استچنين قانوني همچنان پا برجاست و مورد استناد قضاوت در نظام قضايي 

 ماده بوده و افزون بر شش فصل پيشين ، دو 48براساس اصالحات انجام شده ، اينك قانون مطبوعات داراي 
  :دو فصل جديد شامل . فصل ديگر نيز بر آن افزوده شده است

  هيات منصفه مطبوعات . فصل هفتم
  . موارد متفرقه ، مي شوند. فصل هشتم

 درباره هيات منصفه سكوت 1364ت كه در قانون مطبوعات سال در اينجا يادآوري اين موضوع مهم اس
عمل مالك  شوراي انقالب 1358 مرداد 20 اليحه قانوني مطبوعات مصوب 39 تا 31كامل شده بود و مواد 

  .بود
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   1379قانون مطبوعات مصوب اسفندماه 

تفصيل . حقوق عمومي باشندنشريات و مطبوعات در بيان مطالب آزادند ، مگر آنكه مخل به مباني اسالم يا 
  "24قانون اساسي اصل ".آن را قانون معين مي كند

  
  تعريف مطبوعات : فصل اول 

كه بطور منظم با نام ثابت و تاريخ و شماره رديف است مطبوعات در اين قانون عبارتند از نشرياتي . 1ماده 
 ، كشاورزي ، فرهنگي ، ديني ، در زمينه هاي گوناگون خبري ، انتقادي ، اجتماعي ، سياسي ، اقتصادي

  .علمي ، فني ، نظامي ، هنري ، ورزشي و نظاير اينها منتشر مي شوند
  .يابدي به نشريه اي دارد كه بطور مرتب انتشار م  انتشار فوق العاده اختصاص-1تبصره 
ون  نشريه اي كه بدون اخذ پروانه از هيات نظارت بر مطبوعات منتشر گردد از شمول قان-2تبصره 

  .مطبوعات خارج بوده و تابع قوانين عمومي است
  . كليه نشريات الكترونيكي مشمول مواد اين قانون است-3تبصره 

  رسالت مطبوعات : فصل دوم 
  :  رسالتي كه مطبوعات در نظام جمهوري اسالمي بر عهده دارد ، عبارت است از ..2ماده 
ومات و دانش مردم در يك يا چند زمينه مورد اشاره روشن ساختن افكار عمومي و باال بردن سطح معل. الف

  .در ماده يك
  .پيشبرد اهدافي كه در قانون اساسي جمهوري اسالمي بيان شده است. ب
  .تالش براي نفي مرزبندي هاي كاذب و تفرقه انگيز و قرار ندادن اقشار محتلف. ج
و ترويج و ...)  پرستي ، اشاعه فحشا و اسراف ، تبذير، لغو ، تجمل(بارزه با مظاهر فرهنگ استعماري م. د

  .تبليغ فرهنگ اصيل اسالمي و گسترش فضايل اخالقي
  . نه غربي–حفظ و تحكيم سياست نه شرقي . ه

 هر يك از مطبوعات بايد حداقل در تحقق يكي از موارد فوق الذكر سهيم و با موارد ديگر به هيچ –تبصره 
  .مي باشدوجه در تضاد نبوده و در مسير جمهوري اسال

  
  حقوق مطبوعات : فصل سوم 



مطبوعات حق دارند نظرات ، انتقادات سازنده ، پيشنهادها ، توضيحات مردم و مسئولين را با رعايت . 3ماده 
  .موازين اسالمي و مصالح جامعه درج و به اطالع عموم برسانند

  .توهين ، تحقير و تخريب مي باشد انتقاد سازنده مشروط به دارابودن منطق و استدالل و پرهيز از –تبصره 
هيچ مقام دولتي و غير دولتي حق ندارد براي چاپ مطلب يا مقاله اي در صدد اعمال فشار بر . 4ماده 

  .مطبوعات برآيد و يا به سانسور و كنترل نشريات مبادرت كند
مصالح جامعه كسب و انتشار اخبار داخلي و خارجي كه به منظور افزايش آگاهي عمومي و حفظ . 5ماده 

  .باشد با رعايت اين قانون حق قانوني مطبوعات است 
به شرط داشتن شاكي به حكم دادگاه به انفصال خدمت از شش ماه تا ) 5(و ) 4( متخلف از مواد -1تبصره 

  .دوسال و در صورت تكرار به انفصال دائم از خدمات دولتي محكوم خواهد شد
در صورت تخلف ، دادگاه . ي براي مطبوعات الزم االتباع است  مصوبات شوراي عالي امنيت مل-2تبصره 

  .مي تواند نشريه متخلف را موقتا تا دوماه توقيف و پرونده را خارج از نوبت رسيدگي نمايد
منتشر شود به نام او ) به نام اصلي يا مستعار( مطالب اختصاصي نشريات اگر به نام پديد آورنده اثر -3تبصره 

  .ت به نام نشريه ، مشمول قانون حمايت از حقوق مولفان و مصنفان و هنرمندان مي باشدو در غير اينصور
  

  حدود مطبوعات : فصل چهارم 
نشريات جز در موارد اخالل به مباني و احكام اسالم و حقوق عمومي و خصوصي كه در اين فصل . 6ماده 

  :مشخص مي شوند آزادند
 و ترويج مطالبي كه به اساس جمهوري اسالمي نشر مطالب الحادي و مخالف موازين اسالمي -1

  .لطمه وارد كند
 .اشاعه فحشا و منكرات و انتشار عكس ها و تصاوير و مطالب خالف عفت عمومي -2

 .تبليغ و ترويج اسراف و تبذير -3

 .ايجاد اختالف مابين اقشار جامعه ، به ويژه از طريق طرح مسائل نژادي و قومي -4

به ارتكاب اعمالي عليه امنيت ، حيثيت و منافع جمهوري تحريص و تشويق افراد و گروهها  -5
 .اسالمي ايران در داخل و خارج
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فاش نمودن و انتشار اسناد و دستورها و مسائل محرمانه ، اسرار نيروهاي مسلح جمهوري اسالمي  -6
، نقشه و استحكامات نظامي ، انتشار مذاكرات غير علني مجلس شوراي اسالمي و محاكم غير 

 .ستري و تحقيقات مراجع قضايي بدون مجوز قانونيعلني دادگ



اهانت به دين مبين اسالم و مقدسات آن و همچنين اهانت به مقام معظم رهبري و مراجع مسلم  -7
 .تقليد

 و هر يك از افراد كشور و توهين به اشخاص حقيقي و حقوقي هاافترا به مقامات ، نهادها ، ارگان -8
 .ق انتشار عكس يا كاريكاتور باشدكه حرمت شرعي دارند، اگر چه از طري
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سرقتهاي ادبي و همچنين نقل مطالب از مطبوعات و احزاب و گروههاي منحرف و مخالف  -9
حدود موارد فوق را آيين نامه مشخص .(بنحوي كه تبليغ از آنها باشد) و خارجي ي داخل(اسالم 
 )مي كند

ش قابل توجهي از آثار و نوشته  سرقت ادبي عبارت است از نسبت دادن عمدي تمام يا بخ–تبصره 
  .هاي ديگران به خود يا غير ، ولو بصورت ترجمه

نس زن ، تبليغ جدر تصاوير و محتوا، تحقير و توهين به ) اعم از زن و مرد(استفاده ابزاري از افراد  -10
تشريفات و تجمالت نامشروع و غيرقانوني ، طرح مطالب موجب تضاد ميان زن و مرد از طريق دفاع 

  .غير شرعي از حقوق آنان
 قانون مجازات 698 متخلف از موارد مندرج در اين ماده مستوجب مجازاتهاي مقرر در ماده –تبصره 

  .اسالمي خواهد بود و در صورت اصرار مستوجب تشديد مجازات و لغو پروانه مي باشد
  . و يا تحريف مطالب ديگران واقع شايعات و مطالب خالف پخش -11
 .قانون اساسيل  مطلب عليه اصوانتشار  -12

  : موارد ذيل ممنوع و جرم محسوب مي شود. 7ماده 
چاپ و انتشار نشريه اي كه پروانه براي آن صادر نشده و يا پروانه آن لغو گرديده و يا به دستور .الف 

  .دادگاه به طور موقت يا دائم تعطيل گرديده است
آن مغاير باشد با آنچه كه متقاضي به نوع آن متعهد شده  انتشار نشريه به گونه اي كه اكثر مطالب .ب 

  .است
انتشار نشريه به نحوي كه با نشريات موجود يا نشرياتي كه به طور موقت يا دائم تعطيل شده اند از .ج 

  .نظر نام ، عالمت و شكل اشتباه شود
  .يه و چاپخانه آن انتشار نشريه بدون ذكر نام صاحب امتياز و مدير مسئول و نشاني اداره نشر.د

 مراكز نشر ، چاپ ، توزيع و فروش نشريات ، مجاز به چاپ و انتشار و عرضه مطبوعات و –تبصره 
نشرياتي كه از سوي دادگاه صالح يا هيات نظارت مغاير با اصول مندرج در اين قانون تشخيص داده 

  .شود، نمي باشند



  
  شرايط متقاضي و مراحل صدور پروانه : فصل پنجم 

با سرمايه ايراني و اخذ پروانه از وزارت قي انتشار نشريه توسط اشخاص حقيقي يا حقو. 8ه ماد
استفاده نشريات از كمك خارجي مستقيم يا غير مستقيم ممنوع و . فرهنگ و ارشاد اسالمي ازاد است

  .جرم محسوب مي شود
 منتشر مي شود  مطبوعاتي كه از طرف سازمانهاي آزادي بخش اسالمي كشورهاي ديگر-1تبصره 

مي تواند با سرمايه و مسئوليت اشخاص غير ايراني در چهارچوب قوانين مربوطه به خارجيان مقيم 
  .ايران و موافقت وزارتين ارشاد و امور خارجه منتشر شوند

 كمكهاي اشخاص حقيقي يا حقوقي خارجي غير دولتي كه با نظارت وزارت فرهنگ و -2تبصره 
  .مور خارجه دريافت گردد مشمول اين ماده نخواهد بودارشاد اسالمي و وزارت ا

 و جرم است  واگذاري امتياز نشريه به غير اعم از قطعي ، شرطي ، اجاره و امثال آن ممنوع -3تبصره 
  .محسوب مي شود مگر در صورت درخواست كتبي صاحب امتياز و تصويب هيات نظارت

  :اراي شرايط زير باشد شخص حقيقي متقاضي امتياز بايد د– الف ..9ماده 
  .تابعيت ايران -1
 . سال سن25دارابودن حداقل  -2

 .عدم حجر و ورشكستگي به تقلب و تقصير -3

عدم اشتهار به فساد اخالقي و سابقه محكوميت كيفري بر اساس موازين اسالمي كه موجب  -4
 .محروميت از حقوق اجتماعي باشد

وم حوزه اي ، به تشخيص هيات داشتن صالحيت علمي در حد ليسانس و يا پايان سطح در عل -5
 اين قانون  10نظارت موضوع ماده 
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 پايبندي و التزام عملي به قانون اساسي  -6

  :  اشخاص حقوقي متقاضي امتياز بايد داراي شرايط ذيل باشند-ب
 مراحل قانوني ثبت شخصيت حقوقي طي شده باشد و در اساسنامه و يا قانون تشكيل خود مجاز به -1

  .شدانتشار نشريه با
 زمينه فعاليت نشريه مرتبط با زمينه فعاليت شخص حقوقي بوده و محدوده جغرافيايي انتشار آن -2

  .همان محدوده جغرافيايي شخصيت حقوقي باشد



 13

 متقاضي امتياز نشريه موظف است خود يا شخص ديگري را به عنوان مدير مسئول واجد -1تبصره 
  .شرايط مندرج در اين ماده معرفي نمايد

 براي نشريات داخلي يك سازمان ، موسسه و شركت دولتي يا خصوصي كه فقط براي -2ه تبصر
استفاده كاركنان منتشر و رايگان در اختيار آنان قرار مي گيرد ، تنها اجازه وزارت ارشاد اسالمي با 

  . اين قانون كافي است2رعايت ماده 
  .رد با يك پروانه نمي توان بيش از يك نشريه منتشر ك-3تبصره 
 صاحب امتياز در قبال خط مشي كلي نشريه مسئول است و مسئوليت يكايك مطالبي كه -4تبصره 

  .در نشريه به چاپ مي رسد و ديگر امور مربوط با نشريه به عهده مدير مسئول خواهد بود
 نخست وزيران ، وزيران ، استانداران ، امراي ارتش و شهرباني ، ژاندارمري ، روساي -5تبصره 
انهاي دولتي ، مديران عامل و روساي هيات مديره شركتها و بانكهاي دولتي و كليه شركتها و سازم

موسساتي كه شمول حكم در مورد آن مستلزم ذكر نام است ، نمايندگان مجلسين ، سفرا ، فرمانداران 
اي ، شهرداران ، روساي انجمنهاي شهر و شهرستان تهران و مراكز استانها ، اعضاي ساواك ، روس

دفاتر رستاخيز در تهران و مراكز استانها و شهرستانها و وابستگان به رژيم سابق كه در فاصله زماني 
 در مشاغل مذكور بوده و همچنين كساني كه در اين مدت از 1357 بهمن 22 تا 1342پانزدهم خرداد 

رژيم گذشته بوده طريق مطبوعات ، راديو و تلويزيون با سخنراني در اجتماعات خدمتگزار تبليغاتي 
  .اند ، از انتشار نشريه و هرگونه فعاليت مطبوعاتي محرومند

 هيات نظارت موظف است جهت بررسي صالحيت متقاضي و مدير مسئول از مراجع -6تبصره 
. استعالم نمايند) وزارت اطالعات و دادگستري و نيروي انتظامي جمهوري اسالمي ايران (ذيصالح 

كثر تا دو ماه نظر خودرا همراه مستندات و مدارك معتبر به هيات نظارت مراجع مذكور موظفند حدا
در صورت عدم پاسخ از سوي مراجع مذكور و فقدان دليل ديگر صالحيت آنان تاييد . اعالم نمايد

  .شده تلقي مي گردد
ن  مسئوليت مقاالت و مطالبي كه در نشريه منتشر مي شود به عهده مدير مسئول است ولي اي-7تبصره 

مسئوليت نافي مسئوليت نويسنده و ساير اشخاصي كه در ارتكاب جرم دخالت داشته باشند نخواهد 
  .بود

 اعضا و هواداران گروههاي ضد انقالب و يا گروههاي غير قانوني و محكومين دادگاههاي -8تبصره 
ت يافته اند و انقالب اسالمي كه به جرم اعمال ضد انقالبي و يا عليه امنيت داخلي و خارجي محكومي



 14

همچنين كساني كه عليه نظام جمهوري اسالمي ايران فعاليت و يا تبليغ مي كنند ، حق هيچگونه 
  .فعاليت مطبوعاتي و قبول سمت در نشريات را ندارند

 اعضاي هيات نظارت بر مطبوعات كه از افراد مسلمان و صاحب صالحيت علمي و -10ماده *
  : المي مي باشند ، عبارتند از اخالقي الزم و مومن به انقالب اس

  . يكي از قضات به انتخاب رئيس قوه قضاييه–الف 
  . وزير فرهنگ و ارشاد اسالمي يا نماينده تام االختيار وي–ب 
  . يكي از نمايندگان مجلس شوراي اسالمي به انتخاب مجلس–ج 
  . يكي از اساتيد دانشگاه به انتخاب وزير فرهنگ و آموزش عالي-د
  .ز مديران مسئول مطبوعات به انتخاب آنان يكي ا-ه
  . يكي از اساتيد حوزه علميه به انتخاب شوراي عالي حوزه علميه قم-و
  . يكي از اعضاي شوراي عالي انقالب فرهنگي به انتخاب آن شورا-ز

 اين هيات ظرف دو ماه پس از تصويب اين قانون در دوره اول و در دوره هاي بعد ، ظرف -1تبصره 
  . قبل از اتمام مدت مقرر براي مدت دو سال به دعوت وزير ارشاد اسالمي تشكيل مي شوديك ماه
اين امر مانع سكايت و اقامه دعواي افراد ذي نفع در .  تصميمات هيات نظارت قطعي است-2تيصره 

  .محاكم نخواهد بود
 مي شود و وزير  دبيرخانه هيات نظارت با امكانات وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي تشكيل-3تبصره 

  .نظر آن هيات انجام وظيفه مي نمايد
 اين ماده "ه" وزارت ارشاد اسالمي مسئول دعوت و برگزاري جلسه انتخابات موضوع بند-4تبصره 

است و مرجع تشخيص صالحيت نامزدهاي انتخابات مزبور براساس شرايط مندرج در صدر اين ماده 
  . و ب و ج مي باشند، هيات سه تفري مركب از افراد بندهاي الف

 وزير فرهنگ و ارشاد اسالمي رياست هيات نظارت بر مطبوعات را بر عهده خواهد داشت -5تبصره 
  .و پاسخگوي عملكرد هيات مذكور در مجلس و ديگر مراجع ذي صالح خواهد بود

 رسيدگي به درخواست صدور پروانه و تشخيص صالحيت متثقاضي و مدير مسئول به -11ماده 
  .يات نظارت بر مطبوعات استعهده ه
اين قانون را فاقد شود ، به ) 9( در صورتي كه صاحب پروانه يكي از شرايط مقرر در ماده –تبصره 

  .و با رعايت تبصره هاي آن ، پروانه نشريه لغو مي شود) 10(تشخيص هيات نظارت مقرر در ماده 
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 را راسا يا به تقاضاي حداقل دو  وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي موظفاست تخلف نشريات-12ماده 
نفر از اعضاي هيات نظارت ، ظرف مدت يك ماه مورد بررسي قرار داده و در صورت لزوم به 
صورت مستقيم و يا از طريق هيات نظارت ، مرتب را جهت پيگرد قانوني به دادگاه صالح تقديم 

  .نمايد
) 7(ماده ) د(و ) ج(، ) ب(و بند ) 4(و ) 3(به جز بند ) 6( در مورد تخلفات موضوع ماده –تبصره 

هيات نظارت مي تواند نشريه را توقيف نمايد و در صورت توقيف موظف است ظرف مدت يك 
  .هفته پرونده را جهت رسيدگي به دادگاه ارسال نمايد

اريخ دريافت تقاضا جهت امتياز يك  هيات نظارت مكلف است ظرف مدت سه ماه از ت-13ماده 
نشريه ، درباره صالحيت متقاضي و مدير مسئول با رعايت شرايط مقرر در اين قانون رسيدگيهاي 
الزم را انجام داده و مراتب رد يا قبول تقاضا را با ذكر داليل و شواهد ، جهت اجرا به وزير ارشاد 

 ماه از تاريخ موافقت هيات 2كثر ظرف گزارش نمايد، و وزرات ارشاد اسالمي موظف است حدا
  .نظارت براي متقاضي ، پروانه انتشار صادر كند

 را فاقد گردد ، يا فوت شود و يا 9 در صورتي كه مدير مسئول شرايط مندرج در ماده -14ماده 
 ماه شخص ديگري را كه واجد شرايط 3استعفا دهد ، صاحب امتياز موظف است حداكثر ظرف 

ارشاد اسالمي معرفي كند، در غير اين صورت از انتشار نشريه او جلوگيري مي شود ، باشد به وزارت 
  . تا زماني كه صالحيت مدير به تاييد نرسيده است ، مسئوليتهاي مدير به عهده صاحب امتياز است

اعالم نظر موظف هيات نظارت مبني بر تاييد يا عدم تاييد مدير مسئول جديد ، حداكثر . 15   ماده 
  . ماه از تاريخ معرفي توسط وزارت ارشاد اسالمي خواهد بودسه

 صاحب امتياز موظف است ظرف شش ماه پس از صدور پروانه ، نشريه مربوطه را منتشر -16ماده 
كند و در غير اين صورت با يك بار اخطار كتبي و دادن فرصت پانزده روز ديگر در صورت عدم 

د، عدم انتشار منظم نشريه در يك سال نيز اگر بدون عذر موجه عذر موجه اعتبار پروانه از بين مي رو
  .باشد موجب لغو پروانه خواهد بود) به تشخيص هيأت نظارت ( 

از ماده فوق مستثني بوده و در صورت عدم نشر ) سالنامه(  نشريه اي كه ساالنه منتشر مي شود -تبصره
  .واهد شدظرف يك سال بدون عذر موجه ، پروانه صاحب امتياز لغو خ

 پروانه هايي كه بر طبق مقررات سابق براي نشريات كنوني صادر شده است به اعتبار خود – 17ماده 
باقي است، مشروط بر اينكه ظرف سه ماه از تاريخ اجراي اين قانون، صاحب امتياز براي تطبيق وضع 

  .خود با اين قانون اقدام نمايد
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ياز، مدير مسئول ، نشاني اداره و چاپخانه اي كه نشريه در  در هر شماره بايد نام صاحب امت– 18ماده 
ديني ،علمي، سياسي، (آن به چاپ مي رسد و نيز در زمينه فعاليت و ترتيب انتشار نوع نشريه 

در صفحه معين و محل ثابت اعالن شود ، چاپخانه ها نيز مكلف به ) اقتصادي، ادبي، هنري و غيره 
  .رعايت مفاد اين ماده مي باشند

 نشريات در چاپ آگهي هاي تجارتي كه مشتمل بر تعريف و تمجيد كاال يا خدماتي كه – 19ماده 
از طرف يكي از مراكز تحقيقاتي كشور كه بر حسب قوانين رسميت داشته باشند ، تأييد گردد با 

دهاي  آيين نامه تأسيس و نظارت بر نحوه كار و فعاليت كانونهاي آگهي تبليغاتي و بن12رعايت ماده 
  .  مربوطه مجاز مي باشند

 در مواردي كه طبق اين ماده ، مطبوعات مجاز به درج آگهي هاي مشتمل بر تعريف و –تبصره 
و خدمات هستند ، متن اين تعريف و تشويف نمي تواند از متن تقديرنامه رسمي  تشويق از كاال

  .مراكز قانوني مذكور در اين ماده فراتر رود
ه يا مجله بايد دفاتر محاسباتي پلمپ شده بر طبق قانون تهيه و كليه مخارج و  هر روزنام– 20ماده 

. درآمد خود را در آن ثبت كند و بيالن ساالنه درآمد و مخارج را به وزارت ارشاد اسالمي بفرستد
  .وزارت ارشاد اسالمي هر وفت الزم بداند، دفاتر مالي مؤسسات را بازرسي مي نمايد

 موظفند از هر شماره ي نشريه ، دو نسخه به هر يك از مراجع زير به طور  كليه مطبوعات-تبصره
  :مرتب و رايگان ارسال نمايند 

   وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي-الف
   مجلس شوراي اسالمي–ب 
  . دادگستري مركز استان محل نشر –ج 

د اسالمي  ورود مطبوعات به كشور و نيز خروج آن ، ظرف شش ماه توسط وزارت ارشا-22ماده 
  .تهيه و به تصويب مجلس شوراي اسالمي خواهد رسيد 

  
   جرائم: فصل ششم 

 هر گاه در مطبوعات مطالبي مشتمل بر توهين يا افترا، يا خالف واقع و يا انتفاد نسبت به -23ماده 
مشاهده شود ، ذي نفع حق دارد پاسخ آن را ظرف يك ماه ، كتبا ) اعم از حقيقي يا حقوقي(شخص 

همان نشريه بفرستد ونشريه مزبور موظف است اينگونه توضيحات و پاسخها را در يكي از دو براي 
شماره اي كه پس از وصول پاسخ منتشر مي شود ، در همان صفحه و ستون ، و با همان حروف كه 
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اصل مطلب منتشر شده است ، مجاني به چاپ برساند ، به شرط آنكه جواب از دو برابر اصل تجاوز 
  . متضمن توهين و افترا به كسي نباشدنكند و
 اگر نشريه عالوه بر پاسخ مذكور ، مطالب يا توضيحات مجددي چاپ كند ، حق – 1تبصره 

درج قسمتي از پاسخ به صورتي كه آن را ناقص يا . پاسخگويي مجدد براي معترض باقي است 
متن پاسخ بايد در يك نامفهوم سازد و همچنين افزودن مطالبي به آن در حكم عدم درج است و 

  .شماره درج شود
.  پاسخ نامزدهاي انتخاباتي در جريان انتخابات بايد در اولين شماره ي نشريه درج گردد – 2تبصره 

به شرط آنكه حداقل شش ساعت پيش از زير چاپ رفتن نشريه پاسخ به دفتر نشريه تسليم و رسيد 
  .دريافت شده باشد

ز درج پاسخ امتناع ورزد يا پاسخ را منتشر نسازد ، شاكي مي تواند  در صورتي كه نشريه ا– 3تبصره 
به دادگستري شكايت كند و رييس دادگستري در صورت احراز صحت شكايت ، جهت نشر پاسخ 
به نشريه اخطار مي كند و هر گاه اين اخطار مؤثر واقع نشود، پرونده را پس از توقيف موقت نشريه ، 

  .ز تجاوز نخواهد كرد، به دادگاه ارسال كندكه مدت آن حداكثر از ده رو
 اقدامات موضوع اين ماده و تبصره هاي آن نافي اختيارات شاكي در جهت شكايت به -4تبصره 

  .مراجع قضايي نمي باشد
  اشخاصي كه اسناد و دستورهاي محرمانه ي نظامي و اسرار ارتش و سپاه و يا نقشه هاي -24ماده 

ا در زمان جنگ با صلخ بوسيله يكي از مطبوعات فاش و منتشر كنند به قالع و استحكامات نظامي ر
  .دادگاه تحويل تا برابر مقررات رسيدگي شود

 هر كس بوسيله مطبوهات مردم را صريحا به ارتكاب جرم يا جنايتي بر ضد امنيت داخلي – 25ماده 
رحيص و تشويق يا سياست خارجي كشور كه در قانون مجازات عمومي پيش بيني شده است ، ت

نمايد در صورتي كه اثري بر آن مترتب شود ، به مجازات معاونت همان جرم محكوم ، و در صورتي 
  .كه اثري بر آن مترتب نشود، طبق نظر حاكم شرع ، بر اساس قانون تعزيرات با وي رفتار خواهد شد

ند ، در صورتي كه  هر كس بوسيله مطبوعات به دبن مبين اسالم و مقدسات آن اهانت ك– 26ماده 
به ارتداد منجر شود ، حكم ارتداد در حق وي صادر و اجرا و اگر به ارتداد نينجامد ، طبق نظر حاكم 

  .شرع بر اساس قانون تعزيرات با وي رفتار خواهد شد
 هر گاه در نشريه اي به رهبر جمهوري اسالمي ايران و يا مراجع مسلم تقليد اهانت شود ، – 27ماده 

  .ن نشريه لغو و مدير مسئول و نويسنده مطلب به حاكم صالحه معرفي و مجازات خواهند شدپروانه آ
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  . تابع شكايت مدعي خصوصي نيست27 و 24،25،26 رسيدگي به جرايم موضوع –تبصره 
 انتشار عكسها و تصاوير و مطالب خالف عفت عمومي ممنوع و موجب تعزير شرعي است – 28ماده 

  .ديد تعزير و لغو پروانه خواهد بودو اصرار بر آن موجب تش
 انتشار مذاكرات غير علني مجلس شوراي اسالمي و مذاكرات غير علني محاكم – 29ماده 

دادگستري يا تحقيقات مراجع اطالعاتي و قضايي كه طبق قانون ، افشاي آن مجاز نيست ، ممنوع 
  .تار خواهد شداست و در صورت تخلف طبق نظر حاكم شرع و قانون تعزيرات با وي رف

 انتشار هر نوع مطلب مشتمل بر تهمت يا افترا يا فحش و الفاظ ركيك يا نسبتهاي توهين – 30ماده 
آميز و نظاير آن نسبت به اشخاص ممنوع است و مدير مسئول جهت مجازات به محاكم قضايي 
معرفي مي گردد و تعقيب جرايم مزبور موكول به شكايت شاكي خصوصي است و در صورت 

  .استرداد شكايت تعقيب در هر مرحله اي كه باشد متوقف خواهد شد
مقررات اين ماده شامل دارندگان پروانه و مديران مسئولي كه سمتهاي مزبور را طبق قانون از دست 

  .داده اند نيز مي شود
د به  در انتشار نشريه ، نام يا عالمت نشريه ديگري ولو با تغييرات جزيي تقليد شو- الف – 33ماده 

طوري كه براي خواننده امكان اشتباه باشد ، از انتشار آن جلوگيري و مرتكب به حبس تعريزي 
) 10000000(ريال تا ده ميليون ) 1000000(شصت و يكروز تا سه ماه و جزاي نقدي  از يك ميليون 

  .تعقيب جرم و مجازات منوط به شكايت شاكي خصوصي است . ريال محكوم مي شود
وقيف يك نشريه ، انتشار هر نوع نشريه ي ديگر به جاي نشريه توقيف شده ، به نحوي  پس از ت–ب 

به شود ، ممنوع است و نشريه جديد بالفاصله اكه با نشريه مذكور از نظر نام ، عالمت و شكل متش
مرتكب به مجازات حبس تعزيري از سه ماه تا شش ماه و جزاي نقدي از دو . توقيف مي گردد 

  .ريال محكوم مي شود) 20000000(ريال تا بيست ميليون ) 2000000(ن ميليو
 رسيدگي با جرايم مطبوعاتي با توجه به قوانين مربوط به صالحيت ذاتي مي تواند در – 34ماده 

در هر صورت علني بودن و حضور هيات . محاكم عمومي يا انقالبي يا ساير مراجع قضايي باشد 
  .منصفه الزامي است 

  . گي مي شوددرايم مطبوعاتي در محاكم صالح مراكز استانها رسي به ج–تبصره 
 تخلف از مقررات اين قانون جرم است و چنانچه در قانون مجازات اسالمي و اين قانون – 35ماده 

  :براي آن مجازات تعيين نشده باشد متختلف به يكي از مجازاتهاي ذيل محكوم مي شود
  . ريال) 20000000(تا بيست ميليون ) 1000000( جزاي نقدي از يك ميليون –الف 



 تعطيل نشريه حد اكثر تا شش ماه در مورد روزنامه ها و حداكثر تا يك سال در مورد ساير –ب 
  .نشريات 

ه يكي از مجازاتهاي ذيل ب دادگاه مي تواند در جرايم مطبوعاتي ، مجازات حبس و شالق را –تبصره 
  :تبديل نمايد

  .ريال ) 50000000(تا پنجاه ميليون ) 2000000(يليون  جزاي نقدي از دو م–الف 
  . تعطيل نشريه حداكثر تا شش ماه در مورد روزنامه ها و تا يك سال در مورد نشريات –ب 
  .ليتهاي مطبوعاتي حداكثر تا پنج سال ئو محروميت از مس–ج 

   
  هيات منصفه مطبوعات: فصل هفتم 

  :ل خواهد بود  انتخاب هيات منصفه به طريق ذي– 36ماده 
هر دو سال يكبار در مهر ماه ، جهت تعيين اعضاي هيات منصفه در تهران ، به دعوت وزير فرهنگ و 

ل دادگستري استان ، رييس شوراي شهر ، رييس سازمان ئيس كارشاد اسالمي و با حضور وي و ر
به دعوت مدير تبليغات و نماينده شوراي سياستگذاري ائمه جمعه سراسر كشور و در مركز استان 

كل فرهنگ و ارشاد اسالمي استان و با حضور وي و رئيس كل دادگستري استان ، رئيس شوراي 
  .شهر مركز استان ، رئيس سازمان تبليغات و امام جمعه مركز استان يا نماينده وي تشكيل مي شود 

اد عمومي را از بين نفر از افراد مورد اعتم) 14(نفر و در ساير استانها) 21(هيأت مذكور در تهران 
تيد دانشگاه ، پزشكان ، مهندسان ، نويسندگان و اروحانيون ، اس( گروههاي مختلف اجتماعي 

روزنامه نگاران ، وكالي دادگستري ، دبيران و آموزگاران ، اصناف ، كارمندان ، كارگران ، 
  .ندبه عنوان اعضاء هيأت منصفه انتخاب مي كن) كشاورزان ، هنرمندان و بسيجيان 

 چنانچه مفاد موضوع اين ماده در مهلت مقرر انجام نشود ، رئيس دادگستري مكلف مي – 1تبصره 
  .باشند نسبت به دعوت از افراد ياد شده و انتخاب هيأت منصفه اقدام نمايند

 چنانچه به هر دليلي اعضاي هيأت منصفه به ده نفر يا كمتر برسد ، هيأت مذكور در اين – 2تبصره 
ف است ، ظرف يك ماه تشكيل جلسه داده و نسبت به تكميل اعضاي هيأت منصفه اقدام ماده موظ

  .نمايد
  : باشندر اعضاي هيأت منصفه بايد داراي شرايط زي– 37ماده 

  .داشتن حداقل سي سال سن و تأهل -1
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 .نداشتن سابقه محكوميت مؤثر كيفري  -2



 اشتهار به امانت ، صداقت و حسن شهرت -3

 20

 .با مسائل فرهنگي و مطبوعاتيصالحيت علمي و آشنايي  -4

اين قانون ، مراتب توسط رئيس ) 36( پس از انتخاب اعضاي هيأت منصفه ، موضوع ماده – 38ماده 
دادگاه رسيدگي كننده به جرايم مطبوعاتي ، حداقل يك . دادگستري استان به اعضاء ابالغ مي گردد

وت مي كند تا در جلسه محاكمه هفته قبل از زمان رسيدگي ، از تمامي اعضاي هيأت منصفه دع
اكثريت .  نفر از اعضاء هيأت منصفه رسميت خواهد يافت 7دادگاه با حضور حداقل . حضور يابند

 .آراء حاضران مالك تصميم گيري هيأت منصفه خواهد بود

  .اعضاي هيأت موظفند تا پايان جلسات دادگاه حضور داشته باشند
  .نصفه با اكثريت مطلق عده حاضر معتبر خواهد بود تصميمات هيأتهاي نظارت و م– 1تبصره 
 چنانچه در دو جلسه رسيدگي به يك پرونده جرم مطبوعاتي ، هيأت منصفه به حد نصاب – 2تبصره 

  .نرسد ، دادگاه در جلسه سوم با حضور افراد حاضر ، حداقل به تعداد پنج نفر رسيدگي مي نمايد
 و امكانات قوه قضائيه تشكيل و زير نظر هيأت منصفه  دبيرخانه هيأت منصفه با بودجه– 3تبصره 

  .انجام وظيفه مي نمايد
 هر يك از اعضاي هيأت منصفه چنانچه بدون عذر موجه در دو جلسه متوالي يا پنج جلسه – 39ماده 

متناوب دادگاه حاضر نشود يا از شركت در اتخاذ تصميم خودداري كند با حكم دادگاه رسيدگي 
  .رأي دادگاه قطعي است.  محروميت از عضويت در هيأت منصفه محكوم مي شودكننده به دو سال

 هر يك از اعضاي هبأت منصفه به علت وجود عذر موجه نتواند در جلسه دادگاه حضور –تبصره 
يابد ، موظف است دو روز قبل از جلسه دادرسي عذر خود را كتبا و به طور مستدل به استحضار 

اين صورت عذر وي غير موجه محسوب مي گردد مگر عذرهايي كه در اين دادگاه برساند ، در غير 
  .در هر حال موظف است عذر را به دادگاه اعالم نمايد. فاصله تا جلسه دادگاه حادث شده باشد

  .عذر موجه همان است كه در آيين دادرسي احصاء گرديده است
 در دادگاه ، به خداوند متعال و  اعضاي هيأت منصفه در ابتداي اولين جلسه حضور خود– 40ماده 

در برابر قرآن كريم سوگند ياد مي كنند بدون در نظر گرفتن گرايشهاي شخصي يا گروهي و با 
  .ق و ابطال باطل انجام وظيفه نمايندحرعايت صداقت ، تقوي و امانت داري ، در راه احقاق 

ر مورد رد قضات پيش بيني  موارد رد اعضاي هيأت منصفه همان است كه طبق قانون د– 41ماده 
  .شده است
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التي داشته باشند ، مراتب را كتبا ا هر گاه در حين محاكمه ، اعضاي هيأت منصفه سؤ– 42ماده 
  .جهت طرح ، تسليم رئيس دادگاه مي نمايند

 پس از اعالم ختم رسيدگي ، بالفاصله اعضاء هيأت منصفه به شور پرداخته و نظر كتبي – 43ماده 
  :و مورد زير به دادگاه اعالم مي دادندخود را در د

   متهم بزهكار است يا خير ؟–الف 
   است يا خير ؟ تخفيف  در صورت بزهكاري آيا مستحق–ب 

عالم نظر هيأت منصفه ، دادگاه در خصوص مجرميت يا برائت متهم اتخاذ تصميم ا پس از – 1تبصره 
  .نموده طبق قانون مبادرت به صدور رأي مي نمايد

 در صورتي كه تصميم هيأت منصفه بر بزهكاري باشد دادگاه مي تواند پس از رسيدگي – 2تبصره 
  .رأي بر برائت صادر كند

 در صورتي كه رأي دادگاه مبني بر مجرميت باشد ، رأي صادره طبق مقررات قانوني قابل -3تبصره 
  .نيست در رسيدگي مرحله تجديد نظر حضور هيأت منصفه الزم . تجديد نظر خواهي است

  . حضور هيأت منصفه در تحقيقات مقدماتي و صدور قرارهاي قانوني الزم نيست– 4تبصره 
 هر گاه حكم دادگاه مبني بر برائت يا محكوميتي باشد كه مستلزم سلب حقوق اجتماعي – 44ماده 

نباشد ، از نشريه در صورتي كه قبال توقيف شده باشد بي درنگ رفع توقيف خواهد شد و انتشار 
  .مجدد آن بالمانع مي باشد

  
  موارد متفرقه . فصل هشتم 

 نظارت دقيق بر عملكرد جرائد و انجام رسالت مطبوعاتي آنان بر عهده وزارت فرهنگ و – 45ماده 
  .اين امر مانع از انجام وظيفه مستقيم هيأت نظارت نخواهد بود. ارشاد اسالمي است

كليه كاركنان نشريه را بيمه نمايند تا در صورتي كه ير مسئول موظفند د صاحب امتياز و م– 46ماده 
به حكم دادگاه يا رأي هيأت نظارت يا به هر دليل ديگر نشريه تعطيل گرديد ، تا زمان اشتغال مجدد 

  .قانوني آنان پرداخت شود طبق مقررات قانون كار حقوق
فرهنگ و ارشاد  آيين نامه اجرايي اين قانون ظرف حداكثر شش ماه توسط وزارت – 47ماده 

  .هد رسيدااسالمي تهيه و به تصويب هيأت وزيران خو
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 اين قانون از جمله در مورد نحوه تشكيل هيأت نظارت و هيأت منصفه از تاريخ تصويب – 48ماده 
الزم االجرا است و نيز از تاريخ تصويب ، كليه قوانين مغاير با آن از جمله اليحه قانوني مطبوعات 

   مي گردد     لغوراي انقالب  شو25/5/1358مصوب 
  

                               قانون مطبوعات در مالزي 

به تصويب رسيد ، اينك  به روند 1379پس از  مشخص شدن آخرين قانون مطبوعات ايران كه در فروردين 
ادي بيان در اين در ابتدا الزم است به مواد قانون اساسي در باره آز. قانوني مطبوعات در مالزي مي پردازم

كشور پرداخته شود و آنگاه سير پيشينه شكل گيري روند قانون مطبوعات مورد بررسي قرار گيرد و در 
  .پايان بين دو قانون مطبوعات ايران و مالزي و تفاوتها و مشتركات آنها مقايسه اي صورت گيرد

  قانون اساسي مالزي  10ماده 

  است ) 4(، و )3(، )2(تابع عبارات ) 1(

  -)4(، و )3(، )2(مربوط به بندهاي 

  هر شهروند حق آزادي بيان و اظهار نظر را دارد؛ )الف(

  تمامي شهروندان حق برگزاري مسالمت آميز گرد هم آيي و بدون سالح را دارند؛) ب(

  . را دارند)سازمانهايي (تمامي شهروندان حق تشكيل نهادهايي) س(

  -پارلمان ممكن است قوانيني وضع كند) 2(

ع امنيت  فچنين محدوديتهايي ، با توجه به منا) 1(از عبارت ) الف(در مورد حقوق مطرح در بند ) الف(
يا هر بخش مرتبط با آن ، روابط دوستانه با ديگر كشورها ، نظم عمومي يا اخالقي و محدوديتهاي فدرال 

ن در برابر حرمت دادگاه ، مطرح براي حفظ مصونيت پارلمان يا هر نوع مجلس قانونگذاري يا مهيا ساخت
  .به نظر مي رسد) مقتضي(؛ الزم يا مصلحت )بزه(هر گونه قانون شكني ) تهييج(تهمت ، يا تحريك 
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درال يا هر ف، چنين محدوديتهايي در راستاي منافع امنيت )1(از عبارت )ب(در مورد حق مربوط به بند ) ب(
  .داشته مي شودبخش مربوط به آن ، يا نظم عمومي ضروري يا مقتضي پن

چنين محدوديتهايي با توجه به منافع امنيت فدرال يا هر ) 1(از عبارت ) س(در مورد حق مربوط به بند ) س(
  .بخش مربوط به آن ، نظم عمومي يا اخالقي ضروري يا مقتضي به نظر مي رسد

ممكن است با هر )1(از عبارت) س(مطرح در بند ) سازمانها(محدوديتهاي مربوط به حق تشكيل نهادها ) 3(
    .قانون مربوط به كار يا آموزش و پرورش اعمال شود

با اعمال محدوديتهاي مربوط به منافع امنيت فدرال يا هر بخش مربوط به آن يا نظم عمومي تحت ) 4( 
، پارلمان ممكن است قانوني وضع كند كه زير سئوال بردن هر موضوع ، حقوق ، جايگاه )الف) (2(عبارت 

 از ماده 3شده در بندهاي بخش مايت  ، مصونيت ، حاكميت يا حق ويژه مقرر شده يا ح، موقعيت
  . ممنوع سازد مگر اينكه در رابطه با اجراي مربوط به آن در چنين قانوني مشخص شده باشد181يا 152،153

 مالزي اين سه واژه در مورد  حكمران( حقوق حاكم يا پادشاه يا سلطان 181 و 153 ، 152در ماده هاي 
تعيين شده است و در اين ماده ها هيچ گونه تعرضي به سلطان كشور نبايد صورت گيرد و او ) كاربرد دارد

  .  تعرضي مصون استاز هر گونهقانونا 

  

  قانون آشوب و اغتشاش در مالزي 

 و در مالزي ، قانوني است كه سخنراني به عنوان فتنه گري و آشوب تلقي) اغتشاش(قانون آشوب و فتنه 
براساس .  وضع  شد 1948اين قانون ابتدا در زمان اقتدار استعمارگران انگليسي در سال . ممنوع شده است

 دولت " ايجاد تنفر يا اهانت يا برآشفتن  نارضايتي عليه" شامل "گرايش فتنه گرانه"اين قانون ، سخنراني با 
بند .  شود ، جرم محسوب مي شوديا موجب جريحه دار كردن احساسات و دشمني بين نژادهاي محتلف 

آخر شامل زير سئوال بردن بخشهاي مشخصي از قانون اساسي مالزي به ويژه بخش مربوط به قراردادهاي 
مااليي ها و بوميهاي ("بومي پوتراها"مي شود كه به حقوق ويژه 153اجتماعي مالزيايي ها از جمله ماده 

  .برمي گردد) ا تشكيل مي دهنددرصد جمعيت كشور ر63سرزمين مااليا كه بيش از 
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  پيشينه

از سوي دولت انگليس كه همچنان يوغ استعماري  1948قانون ممنوعيت سخنراني تهييج آميز در سال 
خودرا بر مردم مالزي داشت ، ارايه شد و اين همان سالي بود كه انگليس براي فرونشاندن مخالفت با 

اين قانون به عنوان قانون موضوعه . را اعطا كرد) مالزي(ياحاكميت استعمار ، حق خودمختاري به فدرال ماال
  . ادامه داشت1957تا آغاز استقالل مالزي در سال 

همانگونه كه در باال اشاره شد، قانون اساسي فدرال مااليا و بعدا مالزي به پارلمان اين كشور اجازه داد تا 
درگيريهاي نژادي پس از . ده بود ، اعمال كندمحدوديتهايي درباره آزادي بيان كه در قانون اساسي اعطا ش

تن 200 معروف است و طي آن حداقل "1969  مه13حادثه "داخلي در كواالالمپور پايتخت مالزي كه به 
كشته شدند، دولت اين كشور قانون اساسي را اصالح كرد تا محدوديتهاي جديدتري در مورد آزادي بيان 

 و همچنين بخش سوم 181 و 153، 152اسي مالزي كه شامل مواد  متمم قانون اس1971ماده . اعمال شود
  به پارلمان اجازه مي دهد تا قانوني وضع كند كه از قانون اساسي به عنوان حمايت ويژه مطرح شده است ، 

در واقع اين بخش از قانون اساسي به بندهاي مربوط به . دامن زدن به اختالفات نژادي در كشور پرهيز شود
اجتماعي بر مي گشت كه  امتيازات ويژه اي براي قوم يا نژاد مااليي به عنوان بوميان سرزمين مااليا قرارداد 

) چيني تباران و هندي تباران (قايل مي شد و به موافقتنامه اي اشاره داشت كه بين مااليي ها و غير ماالييها 
 سلطنتي مااليي و امتيازات ويژه امضا شده بود كه براساس آن به غيرماالييها در مقابل اعطاي حكومت

با چنين قدرت جديدي به ماالييها ،  پارلمان . به مااليي ها ، حق شهروندي به آنان اعطا مي شد اقتصادي
 محدوديتهاي جديد شامل اعضاي پارلمان نيز مي شد و در حقيقت .قانون آشوب و فتنه را اصالح كرد

اصالح قانون اساسي ، نقش شوراي حكام ، نهاد متشكل از در .مصونيت پارلماني راا ز آنان سلب مي كرد
  .سلطانهاي ايالتهاي ماالييها از اقتدار بيتشري برخوردار شدند

اصالحات جديد در قانون اساسي مالزي با انتقاد احزاب مخالف در پارلمان رو به رو شد كه خواستار 
تبليغاتي مهم آنان در انتخابات سراسري سال برابري سياسي بيشتري براي غير ماالييها بودند و اين موضوع 

به رغم اين مخالفتها ، ائتالف حزب حاكم كه بيش از دو سوم اعضاي مجلس را تشكيل مي .  شد1969
  . دادند ، اصالحات را تصويب كردند

نمايندگان (آنها : اين قوانين با محكوميت دولت انگليس مواجه شد و روزنامه تايمز لندن نوشت 
 نظام فئودالي را ايجاد كرده اند كه تحت سلطه جامعه مااليي خواهد بود و قدرت زيادي يك) مجلس
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 تون " .به يك نهاد قديمي سلطنتي داده شده كه در قانون اساسي گذشته نقش فرعي را داشتند
 ": نه خواند و گفت ا معاون نخست وزير وقت مالزي اين حركت انگليسيها را رياكار"عبدالرزاق

    ".مهم ديگر نبايد در پس پرده باقي بمانندموضوعات 

 يا ، مبادرت به انجام يا تالش به انجام " از قانون آشوب و فتنه بيان مي دارد هركسي 4در بخش 
 يك عمل با گرايش آشوب و فتنه ، " توطئه با شخصي براي انجام يا، هرگونه آماده سازي براي انجام 

 يا ادبيات وارداتي فتنه گرانه كند ، مرتكب نشرنه ، يا نوشته ، مانند استفاده از واژه هاي آشوب گرا
. آشوب گرانه بدون عذر قانوني  نيز جرم محسوب مي شودنشريات دستيابي به . جرم آشوب شده است

 زمانيكه بكار مي رود يا با توجه "را به عنوان هر چيزي كه اين قانون ، خود واژه اغتشاش يا فتنه جويي 
 سخنراني ، عبارتي ، چاپي يا ديگر چيزها يي كه اين عمل ، سخنراني ، كلمات ، نشريه  يا به هر عملي ،

 . ، تعريف كرده است"ديگر چيزهايي كه داراي يك گرايش آشوب گرانه است 

، اقداماتي با ، اقداماتي كه به عنوان داراي گرايش آشوب گرايانه تعريف شده اند ) 1(3براساس بخش
  :تمايل به 

   ايجاد تنفر يا وارد كردن اهانت يا تهييج نارضايتي عليه هر حاكم يا عليه هر دولتي ؛)الف(

هر دولتي حكمراني مي شود، تالش از سوي زير سئوال بردن حاكم يا ساكنان هر سرزميني كه ) ب(
براي مخدوش كردن سرزمين سلطان يا دولت ، دگرگوني كه راه هاي قانوني براي آنها در نظر گرفته 

  ه و هر موضوعي كه از سوي قانون مقرر شده است؛ شد

  ايجاد تنفر يا اهانت يا تهييج نارضايتي عليه اجراي عدالت در مالزي يا هر ايالت؛) س(

يا در ميان مطرح كردن ناخرسندي يا بي ميلي نسبت به اعمال پادشاه يا هر يك از حاكمان ايالتها ) د(
  ساكنان مالزي يا هر كدام از ايالتها؛

  ترويج احساسات تشنج زا و دشمني بين نژادها يا طبقات محتلف جمعيت مالزي ؛ يا ) ه(
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 زير سئوال بردن هر موضوع ، حق ، جايگاه ، موقعيت ، امتياز ويژه ، حاكميت يا مصونيت مقرر يا  )و(
 قانون اساسي 181 يا153، 152تعيين شده در بندهاي بخش سوم قانون اساسي فدرال يا ماده هاي 

  .درالف

. جويانه تلقي شوند به استثنا ها اشاره دارد كه مثالهايي از سخنراني است كه نمي توانند  فتنه) 2(3بخش 
به " نشان دهد حكمران دراتخاذ تدابير مرتكب خطا شده است ، آشوب نيست يا اينكه "اينكه 

 اشاره شود ، يك اقدام اشتباهات يا كاستيها در دولت يا قانون اساسي كه از طريق قانون مقرر شده ،
 تالش براي دگرگوني و تغيير در موضوعي  در سرزمين تحت قيمومت چنين ".طلبانه نيستب آشو

 اشاره به بررسي براي عزلها ، موضوعاتي كه مي تواند به گرايشي از "دولتي از راههاي قانوني يا 
ر شود ، اقدام فتنه جويانه تلقي   منج"بدبيني يا خصومت بين نژادها يا طبقات جمعيت فدرال احساسات 
) 1(در عين حال ، عمل صريح و روشني كه بيان كننده هر گونه موضوع مطرح در زيربخش . نمي شود

  . كه به قرارداد اجتماعي مالزي مربوط مي شود ، نمي تواند شامل اين استثناها باشد) و(

 مرتكب عملي شده تا  در صدد  نيت شخص متهم در زماني كه او"بيان كننده آنست كه ) 3(3بخش 
 اگر در واقع اين عمل  صورت گرفته يا در صورت انجام در قالب واژه ها ، ،عمل آشوب گرانه بوده

  ."، نامربوط تلقي خواهد شدنشريه يا چيزي كه گرايش فتنه جويانه داشته است 

هزار رينگيت 5ندان ،  شخصي كه براي اقدام فتنه جويانه گناهكار شناخته شود مي تواند به سه سال ز
  . جريمه يا هر دو محكوم شود)تومان است250 مالزي است و هر رينگيت پول رينگيت واحد (

  ير قانون مطبوعات در مالزي س



كه از سوي انگليس استعمارگر در مالزي به اجرا 1948برپايه قانون اوليه مطبوعات مكتوب سال            
بودند براي انتشار روزنامه گواهينامه دريافت كرده و از مقام مربوطه در آمد، ناشران روزنامه ها موظف 

. گواهينامه و دريافت مجور بايد هر ساله تمديد شود. براي چاپ و انتشار روزنامه مجوز دريافت كنند  

اين قانون براي جلوگيري از انتشار موضوعات حساسي چون برافروختن احساسات يا تعصبات همگاني ، به 
 بود ، 1969 سال  نشريات انداختن امنيت ملي كشور كه اصل اساسي مقررات روزنامه و ديگرمخاطره 

.اصالح شد  

 اصالح شد تا هرگونه بحث و گفت وگوي عمومي 1971  در فوريه "آشوب و فتنه"قانون 
. يا زير سئوال بردن موضوعات حساس ممنوع شود  

صورت گرفت و در اين اصالحيه  تصريح شد 1974اصالح ديگري بر قانون مطبوعات وانتشارات در سال 
اين اصالحيه همچنين به وزير . كه سرمايه گذاريهاي مالزياييها در روزنامه بايد بيشتر از غير مالزيايي باشد

. كشور اين قدرت را داد تا در صورت لزوم ، گواهينامه ساالنه را رد ، تعليق يا لغو كند  

را به عنوان تنها منبع توزيع كننده اخبار از ) برناما(اري ملي مالزي ، خبرگز1984دولت مالزي در ماه مه 
تمامي خبرگزاريهاي خارجي از جمله تصوير و عكس از اين خبرگزاريها دانسته  و دسترسي مستقيم 

از اين تاريخ ببعد ، روزنامه ها و نشريات بر اساس اين . مشتركان به خبرگزاريهاي خارجي را ممنوع كرد
. عكسي از منابع خارجي را دريافت كنند–ولت ، بايد از برناما نيازهاي خبري و تصويري ابالغيه د  

 بار ديگر در ماه ژوئن همين سال اصالح شد تا موضع دولت براي كنترل نشريات 1984قانون مطبوعات 
آورد تا اين اصالحيه اختيارات گسترده اي را براي وزير كشور فراهم مي . خارجي و داخلي را تقويت كند

 مختلف لغو كرده و نشريات ايالتها را نيز ي ر تخلفات نشريات نظارت كرده ، اعتبار مجوزها را در زمانها
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ب
اين قانون از . زير نظر داشته ، محازاتها و جريمه ها را افزايش داده و برخي پناه هاي قانوني آنها را بردارد

. به اجرا در آمد1985ژانويه   

 جديدي بر قانون مطبوعات مكتوب و انتشارات )محدوديتها ي( اصالحات1987امبر پارلمان مالزي در دس
) دارنده گواهينامه (در اصالحات جديد ، تاكيد و تاييد بر روي ناشران و صاحبان امتياز .  وارد آورد1984

.است كه در صورت تخلف در نشريات بايد پاسخگو باشند  
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1984قانون مطبوعات مكتوب و انتشارات سال   
اين قانون تمامي رسانه هاي مكتوب در مالزي را موظف مي كند تا براي انتشار روزنامه  و نشريه گواهينامه 

گواهينامه يا مجوز بايد هر ساله تمديد شده تا بتواند در . گرفته و از كليه مقررات سرسختانه آن پيروي كند
 تصميم گيري در مورد رسانه هاي مكتوب در اين قانون وزير كشور قدرت اصلي را براي. مالزي چاپ شود

در برابر هيچ مقام يا دستگاهي پاسخگو نشريات را داشته و در صورت رد ، تعليق يا لغو امتياز  روزنامه ها و
.نيست  

وزير كشور اين قدرت را نيز دارد كه به بهانه در خطر افتادن منافع امنيت ملي يا ايجاد  آشوبهاي اجتماعي ، 
.ه ها را ممنوع كندانتشار روزنام  

طي چند سال اخير و با گسترده تر شدن بكار گيري اينترنت و سامانه هاي مختلف اينترنتي  به ويژه راه 
اندازي سامانه هاي خبري ، مقامات مالزيايي اين بحث را مطرح كرده اند كه بايد قانون مطبوعات مكتوب و 

.صميمي در اين زمينه گرفته نشده است شامل اين سامانه ها شود اما هنوز ت1984انتشارات   

 مقايسه قانون مطبوعات ايران و مالزي
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 همانگونه كه مشاهده مي شود روند قانون مطبوعات در ايران و مالزي فرآيندي تحديد كننده داشته و هر -
.    چه زمان گذشته است ، آزادي مطبوعات در دو كشور محدودتر شده است   

ده آزادي بيان و مطبوعات و انتشارات در مالزي به زمان سلطه استعماري  گرچه قانون تحديد كنن– 
 ادامه داشته و 1957انگليس بر مالزي بر مي گردد اما اين روند در دوره پس از استقالل اين كشور در سال 

.اين وضعيت در مورد ايران نيز صدق مي كند.به مرور زمان تشديد شده است  

جو تحديد كننده در مطبوعات ابتدا كم و بعد رو به افزايش گذاشت و در  در حاليكه پيش از مشروطه -
اين شرايط پس از انقالب اسالمي ايران . دوران مشروطه نيز با گذشت زمان آزادي مطبوعات تنگ تر   شد

. به اوج تحديد كنندگي رسيد1979نيز سيري تحديد كننده داشته و در اسفند   

 برآزادي بيان و اظهار نظر كه شالوده آزادي مطبوعات است تاكيد كرده اند  قانون اساسي مالزي و ايران ،-
.اما در هر دو قانون اساسي نيز بر تعيين حد و حدود آن از سوي قانون اشاره شده است  

 البته در قانون مطبوعات ايران ، قوه قضاييه نقش اصلي و هيات نظارت بر مطبوعات نقش فرعي در لغو و -
 را دارد اما در مالزي ، اين تنها وزير كشور است كه درباره وضعيت مطبوعات ، رد ، توقيف مطبوعات

.تعليق يا لغو امتياز و تعطيلي آنها تصميم مي گيرد  

البته در مالزي .  در دو كشور ايران و مالزي ، براي انتشار روزنامه و يا هر نشريه اي بايد ابتدا مجوز گرفت -
اله بايد تمديد شود اما در ايران پس از صدور مجوز ، نيازي به تمديد مجوز اين گواهينامه و مجوز هر س

. نيست و در صوريتكه تخلفي از نشريه اي سر نزند ، اين نشريه مي تواند بكار خود ادامه دهد  

 در ايران ، براي رسيدگي به تخلف رسانه هاي مكتوب ، دادگاه مطبوعات با حضور هيات منصفه برگزار -
.ما در مالزي ، وزارت كشور است كه تصميم گيرنده بدوي و نهايي استمي شود ا  

 در مطبوعات ايران و مالزي ، يك جو خود سانسوري وجود دارد كه ناشي از بيم مديران مسئول و دست -
اندركاران مطبوعاتي از در مخاطره افتادن تعليق ، توقيف و تعطيلي است كه البته اين وضعيت در نشريات 

يشتر به چشم مي خورد زيرا آزادي آنها براساس قانون محدودتر بوده و همواره خطر را در چند مالزي ب
.قدمي خود احساس مي كنند  



 با توجه به جمعيت چند نژادي و چند مذهبي در مالزي به ويژه وجود مسلمانان مااليي تبار ، بوداييهاي -
ان اين كشور همواره تالش داشته است كه به چيني تبار و هندوهاي هندي تبار ، دولت با اكثريت مسلم

دليل برخي شكنندگيها ، از ايجاد هرگونه ناآزامي و درگيريهاي قومي كه داراي سابقه است ، جلوگيري 
در ايران نيز گرچه چنين شرايطي حاكم نيست اما ويژگيها و موقعيت راهبردي كشور و وابسته نبودن . كند

تا نگرانيهاي مسئوالن كشور ، وضعيت تحديد كننده اي براي رسانه ه قدرتهاي بزرگ،  سبب شده است 
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ب
.         هاي مكتوب ايحاد كنند  

 

 منابع 

  قانون اساسي جمهوري اسالمي -

  قانون اساسي مالزي -

، احمد ، معتمد نژادايران  حقوق مطبوعات در -  

، محسن  قانون مطبوعات و سير تحول در حقوق ايران ، اسماعيلي -  
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	(الف) در مورد حقوق مطرح در بند (الف) از عبارت (1) چنين محدوديتهايي ، با توجه به منافع امنيت  فدرال يا هر بخش مرتبط با آن ، روابط دوستانه با ديگر كشورها ، نظم عمومي يا اخلاقي و محدوديتهاي مطرح براي حفظ مصونيت پارلمان يا هر نوع مجلس قانونگذاري يا مهيا ساختن در برابر حرمت دادگاه ، تهمت ، يا تحريك (تهييج) هر گونه قانون شكني (بزه)؛ لازم يا مصلحت (مقتضي) به نظر مي رسد. 
	(ب) در مورد حق مربوط به بند (ب)از عبارت (1)، چنين محدوديتهايي در راستاي منافع امنيت فدرال يا هر بخش مربوط به آن ، يا نظم عمومي ضروري يا مقتضي پنداشته مي شود. 
	(س) در مورد حق مربوط به بند (س) از عبارت (1) چنين محدوديتهايي با توجه به منافع امنيت فدرال يا هر بخش مربوط به آن ، نظم عمومي يا اخلاقي ضروري يا مقتضي به نظر مي رسد. 
	(3) محدوديتهاي مربوط به حق تشكيل نهادها (سازمانها) مطرح در بند (س) از عبارت(1)ممكن است با هر قانون مربوط به كار يا آموزش و پرورش اعمال شود.   
	 (4) با اعمال محدوديتهاي مربوط به منافع امنيت فدرال يا هر بخش مربوط به آن يا نظم عمومي تحت عبارت (2) (الف)، پارلمان ممكن است قانوني وضع كند كه زير سئوال بردن هر موضوع ، حقوق ، جايگاه ، موقعيت ، مصونيت ، حاكميت يا حق ويژه مقرر شده يا حمايت شده در بندهاي بخش 3 از ماده 152،153يا 181 ممنوع سازد مگر اينكه در رابطه با اجراي مربوط به آن در چنين قانوني مشخص شده باشد. 
	در ماده هاي 152 ، 153 و 181 حقوق حاكم يا پادشاه يا سلطان (اين سه واژه در مورد  حكمران مالزي كاربرد دارد) تعيين شده است و در اين ماده ها هيچ گونه تعرضي به سلطان كشور نبايد صورت گيرد و او قانونا از هر گونه تعرضي مصون است.  
	 
	قانون آشوب و اغتشاش در مالزي  
	قانون آشوب و فتنه (اغتشاش) در مالزي ، قانوني است كه سخنراني به عنوان فتنه گري و آشوب تلقي و ممنوع شده است. اين قانون ابتدا در زمان اقتدار استعمارگران انگليسي در سال 1948 وضع  شد.  براساس اين قانون ، سخنراني با "گرايش فتنه گرانه" شامل " ايجاد تنفر يا اهانت يا برآشفتن  نارضايتي عليه" دولت يا موجب جريحه دار كردن احساسات و دشمني بين نژادهاي محتلف  شود ، جرم محسوب مي شود. بند آخر شامل زير سئوال بردن بخشهاي مشخصي از قانون اساسي مالزي به ويژه بخش مربوط به قراردادهاي اجتماعي مالزيايي ها از جمله ماده 153مي شود كه به حقوق ويژه "بومي پوتراها"(مالايي ها و بوميهاي سرزمين مالايا كه بيش از 63درصد جمعيت كشور را تشكيل مي دهند) برمي گردد. 
	پيشينه 
	قانون ممنوعيت سخنراني تهييج آميز در سال 1948 از سوي دولت انگليس كه همچنان يوغ استعماري خودرا بر مردم مالزي داشت ، ارايه شد و اين همان سالي بود كه انگليس براي فرونشاندن مخالفت با حاكميت استعمار ، حق خودمختاري به فدرال مالايا(مالزي) را اعطا كرد. اين قانون به عنوان قانون موضوعه تا آغاز استقلال مالزي در سال 1957 ادامه داشت. 
	همانگونه كه در بالا اشاره شد، قانون اساسي فدرال مالايا و بعدا مالزي به پارلمان اين كشور اجازه داد تا محدوديتهايي درباره آزادي بيان كه در قانون اساسي اعطا شده بود ، اعمال كند. پس از درگيريهاي نژادي داخلي در كوالالامپور پايتخت مالزي كه به "حادثه 13 مه 1969" معروف است و طي آن حداقل 200تن كشته شدند، دولت اين كشور قانون اساسي را اصلاح كرد تا محدوديتهاي جديدتري در مورد آزادي بيان اعمال شود. ماده 1971 متمم قانون اساسي مالزي كه شامل مواد 152، 153 و 181 و همچنين بخش سوم قانون اساسي به عنوان حمايت ويژه مطرح شده است ،   به پارلمان اجازه مي دهد تا قانوني وضع كند كه از دامن زدن به اختلافات نژادي در كشور پرهيز شود. در واقع اين بخش از قانون اساسي به بندهاي مربوط به قرارداد اجتماعي بر مي گشت كه  امتيازات ويژه اي براي قوم يا نژاد مالايي به عنوان بوميان سرزمين مالايا قايل مي شد و به موافقتنامه اي اشاره داشت كه بين مالايي ها و غير مالاييها (چيني تباران و هندي تباران ) امضا شده بود كه براساس آن به غيرمالاييها در مقابل اعطاي حكومت سلطنتي مالايي و امتيازات ويژه اقتصادي به مالايي ها ، حق شهروندي به آنان اعطا مي شد. با چنين قدرت جديدي به مالاييها ،  پارلمان قانون آشوب و فتنه را اصلاح كرد. محدوديتهاي جديد شامل اعضاي پارلمان نيز مي شد و در حقيقت مصونيت پارلماني راا ز آنان سلب مي كرد.در اصلاح قانون اساسي ، نقش شوراي حكام ، نهاد متشكل از سلطانهاي ايالتهاي مالاييها از اقتدار بيتشري برخوردار شدند. 
	اصلاحات جديد در قانون اساسي مالزي با انتقاد احزاب مخالف در پارلمان رو به رو شد كه خواستار برابري سياسي بيشتري براي غير مالاييها بودند و اين موضوع تبليغاتي مهم آنان در انتخابات سراسري سال 1969 شد. به رغم اين مخالفتها ، ائتلاف حزب حاكم كه بيش از دو سوم اعضاي مجلس را تشكيل مي دادند ، اصلاحات را تصويب كردند.  
	اين قوانين با محكوميت دولت انگليس مواجه شد و روزنامه تايمز لندن نوشت : آنها (نمايندگان مجلس) يك نظام فئودالي را ايجاد كرده اند كه تحت سلطه جامعه مالايي خواهد بود و قدرت زيادي به يك نهاد قديمي سلطنتي داده شده كه در قانون اساسي گذشته نقش فرعي را داشتند. " تون عبدالرزاق" معاون نخست وزير وقت مالزي اين حركت انگليسيها را رياكارانه خواند و گفت : " موضوعات مهم ديگر نبايد در پس پرده باقي بمانند."   
	در بخش 4 از قانون آشوب و فتنه بيان مي دارد هركسي " مبادرت به انجام يا تلاش به انجام ، يا هرگونه آماده سازي براي انجام ، يا توطئه با شخصي براي انجام " يك عمل با گرايش آشوب و فتنه ، مانند استفاده از واژه هاي آشوب گرانه ، يا نوشته ، نشر يا ادبيات وارداتي فتنه گرانه كند ، مرتكب جرم آشوب شده است. دستيابي به نشریات آشوب گرانه بدون عذر قانوني  نيز جرم محسوب مي شود. اين قانون ، خود واژه اغتشاش يا فتنه جويي را به عنوان هر چيزي كه " زمانيكه بكار مي رود يا با توجه به هر عملي ، سخنراني ، عبارتي ، چاپي يا ديگر چيزها يي كه اين عمل ، سخنراني ، كلمات ، نشريه  يا ديگر چيزهايي كه داراي يك گرايش آشوب گرانه است " ، تعريف كرده است. 
	براساس بخش3(1) ، اقداماتي كه به عنوان داراي گرايش آشوب گرايانه تعريف شده اند ، اقداماتي با تمايل به : 
	(الف) ايجاد تنفر يا وارد كردن اهانت يا تهييج نارضايتي عليه هر حاكم يا عليه هر دولتي ؛ 
	(ب) زير سئوال بردن حاكم يا ساكنان هر سرزميني كه از سوي هر دولتي حكمراني مي شود، تلاش براي مخدوش كردن سرزمين سلطان يا دولت ، دگرگوني كه راه هاي قانوني براي آنها در نظر گرفته شده و هر موضوعي كه از سوي قانون مقرر شده است؛  
	(س) ايجاد تنفر يا اهانت يا تهييج نارضايتي عليه اجراي عدالت در مالزي يا هر ايالت؛ 
	(د) مطرح كردن ناخرسندي يا بي ميلي نسبت به اعمال پادشاه يا هر يك از حاكمان ايالتها يا در ميان ساكنان مالزي يا هر كدام از ايالتها؛ 
	(ه) ترويج احساسات تشنج زا و دشمني بين نژادها يا طبقات محتلف جمعيت مالزي ؛ يا  
	(و) زير سئوال بردن هر موضوع ، حق ، جايگاه ، موقعيت ، امتياز ويژه ، حاكميت يا مصونيت مقرر يا تعيين شده در بندهاي بخش سوم قانون اساسي فدرال يا ماده هاي 152، 153 يا181 قانون اساسي فدرال. 
	بخش 3(2) به استثنا ها اشاره دارد كه مثالهايي از سخنراني است كه نمي توانند  فتنه جويانه تلقي شوند. اينكه " نشان دهد حكمران دراتخاذ تدابير مرتكب خطا شده است ، آشوب نيست يا اينكه "به اشتباهات يا كاستيها در دولت يا قانون اساسي كه از طريق قانون مقرر شده ، اشاره شود ، يك اقدام آشوب طلبانه نيست." تلاش براي دگرگوني و تغيير در موضوعي  در سرزمين تحت قيمومت چنين دولتي از راههاي قانوني يا " اشاره به بررسي براي عزلها ، موضوعاتي كه مي تواند به گرايشي از احساسات بدبيني يا خصومت بين نژادها يا طبقات جمعيت فدرال "  منجر شود ، اقدام فتنه جويانه تلقي نمي شود. در عين حال ، عمل صريح و روشني كه بيان كننده هر گونه موضوع مطرح در زيربخش (1) (و) كه به قرارداد اجتماعي مالزي مربوط مي شود ، نمي تواند شامل اين استثناها باشد.  
	بخش 3(3) بيان كننده آنست كه " نيت شخص متهم در زماني كه او مرتكب عملي شده تا  در صدد عمل آشوب گرانه بوده، اگر در واقع اين عمل  صورت گرفته يا در صورت انجام در قالب واژه ها ، نشريه يا چيزي كه گرايش فتنه جويانه داشته است ، نامربوط تلقي خواهد شد". 
	شخصي كه براي اقدام فتنه جويانه گناهكار شناخته شود مي تواند به سه سال زندان ،  5هزار رينگيت (رينگيت واحد پول  مالزي است و هر رينگيت 250تومان است)جريمه يا هر دو محكوم شود.  
	سیر قانون مطبوعات در مالزی  
	           برپایه قانون اولیه مطبوعات مکتوب سال 1948که از سوی انگلیس استعمارگر در مالزی به اجرا در آمد، ناشران روزنامه ها موظف بودند برای انتشار روزنامه گواهینامه دریافت کرده و از مقام مربوطه برای چاپ و انتشار روزنامه مجوز دریافت کنند. گواهینامه و دریافت مجور باید هر ساله تمدید شود.  
	این قانون برای جلوگیری از انتشار موضوعات حساسی چون برافروختن احساسات یا تعصبات همگانی ، به مخاطره انداختن امنیت ملی کشور که اصل اساسی مقررات روزنامه و دیگر نشریات  سال 1969 بود ، اصلاح شد. 
	قانون "آشوب و فتنه"  در فوریه 1971 اصلاح شد تا هرگونه بحث و گفت وگوی عمومی یا زیر سئوال بردن موضوعات حساس ممنوع شود.  
	اصلاح دیگری بر قانون مطبوعات وانتشارات در سال 1974صورت گرفت و در این اصلاحیه  تصریح شد که سرمایه گذاریهای مالزیاییها در روزنامه باید بیشتر از غیر مالزیایی باشد. این اصلاحیه همچنین به وزیر کشور این قدرت را داد تا در صورت لزوم ، گواهینامه سالانه را رد ، تعلیق یا لغو کند.  
	دولت مالزی در ماه مه 1984، خبرگزاری ملی مالزی (برناما) را به عنوان تنها منبع توزیع کننده اخبار از تمامی خبرگزاریهای خارجی از جمله تصویر و عکس از این خبرگزاریها دانسته  و دسترسی مستقیم مشترکان به خبرگزاریهای خارجی را ممنوع کرد. از این تاریخ ببعد ، روزنامه ها و نشریات بر اساس این ابلاغیه دولت ، باید از برناما نیازهای خبری و تصویری – عکسی از منابع خارجی را دریافت کنند. 
	قانون مطبوعات 1984 بار دیگر در ماه ژوئن همین سال اصلاح شد تا موضع دولت برای کنترل نشریات خارجی و داخلی را تقویت کند. این اصلاحیه اختیارات گسترده ای را برای وزیر کشور فراهم می آورد تا بر تخلفات نشریات نظارت کرده ، اعتبار مجوزها را در زمانهای  مختلف لغو کرده و نشریات ایالتها را نیز زیر نظر داشته ، محازاتها و جریمه ها را افزایش داده و برخی پناه های قانونی آنها را بردارد. این قانون از ژانویه 1985به اجرا در آمد.  
	پارلمان مالزی در دسامبر 1987 اصلاحات(محدودیتها ی) جدیدی بر قانون مطبوعات مکتوب و انتشارات 1984 وارد آورد. در اصلاحات جدید ، تاکید و تایید بر روی ناشران و صاحبان امتیاز (دارنده گواهینامه ) است که در صورت تخلف در نشریات باید پاسخگو باشند. 
	 
	قانون مطبوعات مکتوب و انتشارات سال 1984 
	این قانون تمامی رسانه های مکتوب در مالزی را موظف می کند تا برای انتشار روزنامه  و نشریه گواهینامه گرفته و از کلیه مقررات سرسختانه آن پیروی کند. گواهینامه یا مجوز باید هر ساله تمدید شده تا بتواند در مالزی چاپ شود. در این قانون وزیر کشور قدرت اصلی را برای تصمیم گیری در مورد رسانه های مکتوب را داشته و در صورت رد ، تعلیق یا لغو امتیاز  روزنامه ها ونشریات در برابر هیچ مقام یا دستگاهی پاسخگو نیست. 
	وزیر کشور این قدرت را نیز دارد که به بهانه در خطر افتادن منافع امنیت ملی یا ایجاد  آشوبهای اجتماعی ، انتشار روزنامه ها را ممنوع کند. 
	طی چند سال اخیر و با گسترده تر شدن بکار گیری اینترنت و سامانه های مختلف اینترنتی  به ویژه راه اندازی سامانه های خبری ، مقامات مالزیایی این بحث را مطرح کرده اند که باید قانون مطبوعات مکتوب و انتشارات 1984 شامل این سامانه ها شود اما هنوز تصمیمی در این زمینه گرفته نشده است. 
	مقایسه قانون مطبوعات ایران و مالزی 
	- همانگونه که مشاهده می شود روند قانون مطبوعات در ایران و مالزی فرآیندی تحدید کننده داشته و هر چه زمان گذشته است ، آزادی مطبوعات در دو کشور محدودتر شده است .     
	 – گرچه قانون تحدید کننده آزادی بیان و مطبوعات و انتشارات در مالزی به زمان سلطه استعماری انگلیس بر مالزی بر می گردد اما این روند در دوره پس از استقلال این کشور در سال 1957 ادامه داشته و به مرور زمان تشدید شده است.این وضعیت در مورد ایران نیز صدق می کند. 
	- در حالیکه پیش از مشروطه جو تحدید کننده در مطبوعات ابتدا کم و بعد رو به افزایش گذاشت و در دوران مشروطه نیز با گذشت زمان آزادی مطبوعات تنگ تر   شد. این شرایط پس از انقلاب اسلامی ایران نیز سیری تحدید کننده داشته و در اسفند 1979 به اوج تحدید کنندگی رسید. 
	- قانون اساسی مالزی و ایران ، برآزادی بیان و اظهار نظر که شالوده آزادی مطبوعات است تاکید کرده اند اما در هر دو قانون اساسی نیز بر تعیین حد و حدود آن از سوی قانون اشاره شده است. 
	- البته در قانون مطبوعات ایران ، قوه قضاییه نقش اصلی و هیات نظارت بر مطبوعات نقش فرعی در لغو و توقیف مطبوعات را دارد اما در مالزی ، این تنها وزیر کشور است که درباره وضعیت مطبوعات ، رد ، تعلیق یا لغو امتیاز و تعطیلی آنها تصمیم می گیرد. 
	- در دو کشور ایران و مالزی ، برای انتشار روزنامه و یا هر نشریه ای باید ابتدا مجوز گرفت . البته در مالزی این گواهینامه و مجوز هر ساله باید تمدید شود اما در ایران پس از صدور مجوز ، نیازی به تمدید مجوز نیست و در صوریتکه تخلفی از نشریه ای سر نزند ، این نشریه می تواند بکار خود ادامه دهد.  
	- در ایران ، برای رسیدگی به تخلف رسانه های مکتوب ، دادگاه مطبوعات با حضور هیات منصفه برگزار می شود اما در مالزی ، وزارت کشور است که تصمیم گیرنده بدوی و نهایی است. 
	- در مطبوعات ایران و مالزی ، یک جو خود سانسوری وجود دارد که ناشی از بیم مدیران مسئول و دست اندرکاران مطبوعاتی از در مخاطره افتادن تعلیق ، توقیف و تعطیلی است که البته این وضعیت در نشریات مالزی بیشتر به چشم می خورد زیرا آزادی آنها براساس قانون محدودتر بوده و همواره خطر را در چند قدمی خود احساس می کنند. 
	- با توجه به جمعیت چند نژادی و چند مذهبی در مالزی به ویژه وجود مسلمانان مالایی تبار ، بوداییهای چینی تبار و هندوهای هندی تبار ، دولت با اکثریت مسلمان این کشور همواره تلاش داشته است که به دلیل برخی شکنندگیها ، از ایجاد هرگونه ناآزامی و درگیریهای قومی که دارای سابقه است ، جلوگیری کند. در ایران نیز گرچه چنین شرایطی حاکم نیست اما ویژگیها و موقعیت راهبردی کشور و وابسته نبودن به قدرتهای بزرگ،  سبب شده است تا نگرانیهای مسئولان کشور ، وضعیت تحدید کننده ای برای رسانه های مکتوب ایحاد کنند.          
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