
نخستین قانون مطبوعات ایران
مصوب 1286 شمسی

به انضمام قانون راجع به نظارت 
مطبوعات مصوب 1301 شمسی

تدوین

گروه علمی موسسه آموزش عالی آزاد چتر دانش

انتشارات چتر دانش

1395



: ایران. قوانین و احکام   عنوان قراردادی  
 .Iran. Laws, etc   

:   نخستین قانون مطبوعات ایران مصوب ۱۲۸۶ شمسی به   عنوان و نام پدیدآور  
   انضمام قانون راجع به نظارت مطبوعات مصوب   ۱۳۰۱ شمسی  / 

   تدوین گروه علمی موسسه آموزش عالی آزاد چتر دانش.   
:     تهران  : چتر دانش    ، ۱۳۹۵.     مشخصات نشر  

: ۲۵ص.    ؛ ۱۴/۵ × ۲۱/۵ س م.     مشخصات ظاهری  
  ۹7۸-۶۰۰-۴۱۰-۰۸۴-7     :  شابک   

: فیپا   وضعیت فهرست نویسی  
: قانون مطبوعات -- ایران   موضوع   

 Press law -- Iran :  موضوع   
: قانون مطبوعات -- ایران -- تاریخ   موضوع   

 Press law  -- Iran -- His tory :  موضوع   
: موسسه آموزش عالی آزاد چتر دانش   شناسه افزوده  

       KMH۳۵۰۰ /الف ۱۳۹۵ ۲۸آ      :  رده بندی کنگره  
  ۳۴۳/۵۵۰۹۹۸      :  رده بندی دیویی  

 شماره کتابشناسی ملی  : ۴۲۴۱۳۲۸ 

: نخستین قانون مطبوعات ایران مصوب ۱۲۸۶ شمسی به  نام کتاب   
   انضمام قانون راجع به نظارت مطبوعات مصوب   ۱۳۰۱ شمسی

: چتر دانش ناشر  
: گروه علمی موسسه آموزش عالی آزاد چتر دانش تدوین   

: اول- ۱۳۹۵ نوبت و سال چاپ 
۱۰۰۰ : شمارگان   

۹7۸-۶۰۰-۴۱۰-۰۸۴-7 : شابک   
: ۳۰۰۰۰ تومان قیمت  

مرکز پخش: تهرانـ  خیابان انقالبـ  خیابان 12 فروردینـ  کوچه نوروزـ  پالک 13
تلفن مرکز پخش: 66478915 - تلفن فروشگاه کتاب: 66489059

nashr.chatr@gmail.com :پست الکترونیک
کلیه حقوق برای مؤلف و ناشر محفوظ است.



فهرست

قانون�مطبوعات��مصوب��5محرم�الحرام��1326قمری��������������������������������6

فصل�اول:�چاپخانه�و�كتابفروش�����������������������������������������������������������������������������������6

فصل�دوم:�طبع�كتب����������������������������������������������������������������������������������������������������7

8�������������������������������������������������������������������������������������� �فصل�سوم:�روزنامجات�مقرره

�تعرضات�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������10

�روزنامه�جات�خارجه��������������������������������������������������������������������������������������������������11

�فصل�چهارم:�اعالنات������������������������������������������������������������������������������������������������12

�دستفروش�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������14

�فصل�پنجم:�حدود�تقصیر�نسبت�به�جماعت����������������������������������������������������������������15

16��������������������������������������������������������������������������������������������� �تقصیرات�نسبت�به�افراد

�توهین�و�مجازات�آن�نسبت�به�سالطین�خارجه�و�مأمورین�سیاسی��������������������������������19

�موادی�كه�طبع�و�نشر�آنها�جایز�نیست�������������������������������������������������������������������������20

21�������������������������������������������������������������������������������������������������� �فصل�ششم:�محاكمه

�ضبط�و�حبس�روزنامجات�و�غیره�������������������������������������������������������������������������������23

25������������ قانون�راجع�به�نظارت�مطبوعات��مصوب��10عقرب��1301شمسی



سخن ناشر

تاریخ،  هویت  بشر  است  و  ...  ساختار  هر  جامعه  یی  با  ساروجی  از   پیشینه  ش  
شکل  می گیرد  تا  »باشندگان«  امروزش  به  پشتوانه ی  آن،  به  سامان  سازند  شرایط   

را  برای  »آیندگانی«  که  درآینده،  به  داوری  می نشینند.  
هر  اجتماعی  در گذرگاه  تاریخ  خویش،  بزنگاه هایی  دارد  که  رخدادها یش،  
احوال   در  بازنگری   روی،   این   از   می شود.   فردایش   سرنوشت   حتریرکننده ی  
مردمان  روزگاران  سپری شده،  نه  تنها  آموزه هایی  را  با  خود  دارد،  بلکه  سرشار  
»جذابیت«  و  »لطف«  است  از چگونگی  کرد  وکار،  روابط،  زبان  و  ادب  کالمی  

و  نگارشی  ایشان.  
بی گفت و گو،  میهن  کهنساله  ما  نیز  با  متدنی  هفت  هزاره یی،  آکنده  چنین  حوادثی  

است  و  ...  
»انقالب  مشروطه«،  در زمره ی  مهم ترین  اتفاقات  سرزمین مان  است  که  موجد  
ایران  گردید.  حادثه   یی  که  نه   بنیادین  در  ساختار  جامعه   ی   دگرگونی  ژرف  و  
فقط  بنیان  »استبداد«  و  »خودکامگی«  و  »جاهلیت«  سالطین  قجری  را  از  ریشه  
برکند  و  زیر و زبر کرد،  که  شهد  آزادی  را  به  مردمان  چشانید  و  دری  به  روشنای  
تا »قانون«،  ایشان،  موجب  گردید   بیداری   با  به  روی شان  گشود  و  نوین،   دنیایی  
مفهوم  واقعیش  را  باز یافته   و جـماعت  ایرانی،  با  واژگانی  نو،  مهچون  »آزادی  بیان  و  
اندیشه«،  »عدالت«،  »جملس«،  »حقوق  مدنی«،  »مسئولیت  اجتماعی«  و  ... آشنا  
شده  و  جایگاه  راستین  خود  در مناسبات  سیاسی  و  تعیین  سرنوشت  خویش  و  

زادبوم شان  را  باز شناسند.  
برکنار  از مهه  ی  پیآمدهای  انقالب  مشروطه،  یکی  از عواملی  که  دوستداران  
خوانش  کارنامه  ی  گذشتگان  را به  مطالعه  ی  این  برهه  از تاریخ  ایران،  هتییج  می کند،  
 زبان  و  ادبیات  این  عصر  است  که  به  حلاظ  تفاوت های  فاحش  اش  با  فرهنگ  روزگار  ما،



 جذبه  و  کششی  خاص  دارد.  ادبیاتی  با  غنایی  ویژه.  فرهنگی  که  نه  تنها  در  گفت 
و شنودهای  عادی  آن  زمانه  جاری  بوده،  بلکه  مکتوبات  رمسی  و  حقوقی اش  را  

نیز  حتت  تاثیر  داشته  است.
با  چنین  پیشکالمی،  انتشارات  چرتدانش  به  عنوان  نشر دهنده  ی  کتب  حقوقی،  
با  هدف  آشنا  منودن  نسل  امروز  جامعه ی  حقوقی  ایران،  به  ویژه  جوانانی که  در  هیات  
دانشجوی  حقوق،  اندیشه  ی  پوشیدن  ردای  وکالت  و  قضاوت  و ... به  سر  دارند،  
با  چند وچون  تدوین  و  نگارش  قوانین  درآن  عهد  و  بازشناخت  روشن بینی  
نگارندگان  آن،  انتشار  جمموعه  کتاب  هایی  در  این  زمینه  را  در دستور کار  قرار  
داده  که    هنمین  جلد  آن  با  عنوان  »خنستین  قانون  مطبوعات  ایران  به انضمام  قانون راجع  

به   نظارت  مطبوعات «  هم  اینک  در  دستان  مشاست.
پر  واضح  است  که  قوانین  مندرج  در این  کتاب  و  کتاب های  بعدی،  کالًمنسوخ  
از دیدگاه  آشنایی   این  دلیل  است  که  خواندنش  را   به   تنها   باز نشرشان   شده اند  و  
 با  حنوه ی  تدوین  اولین  قوانین  حقوقی  بر   پایه  نظام  پارلـمانیسم،  آن  هم  در  ایام  
واپس  ماندگی  جامعه ی  ایران  عهد  قجر،  برای  باشندگان  امروز  درحلقه ی علم  حقوق،  

به  فایده  دیدیم.  
انتظار  بر  آن  است  تا  اقدام  انتشارات  چرتدانش  در  نشر کتب  تاریخی  با  مضامین  
اقبال  اهل  حقوق  و دوستداران  تاریخ،  واقع  شده  و  فرزانگان   حقوقی،  مورد  
گرانسنگ  در  حیطه  ی  تاریخ  و  حقوق  نیز  با  رهنمودها  و  دانش  و  دانسته  های شان  
در این  مقوله ،  ما  را  یاری رسان  شوند  تا    کاستی هامان  در  دستیابی  به  هدفی  که  

شرح  اش  رفت،  به  حداقل  رسد.
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