
 فهرست مصاديق محتوای مجرمانه

 

 موضوع ماده 12 قانون جرايم رايانه اي

 الف ( محتوا علیه عفت و اخالق عمومی 

  ( بند2 ماده6 قانون مطبوعات ) .اشاعه فحشاء و منكرات .1

تحريك ، تشويق ، ترغيب ، تهديد يا دعوت به فساد و فحشاء و ارتكاب جرايم منافی عفت يا انحرافات  .2

    (بند ب ماده 51 قانون جرائم رايانه ای و ماده 636  قانون مجازات اسالمی  ) .جنسی 

قانون مطبوعات  6ماده  2مبتذل و مستهجن (  ) بند  ) .انتشار ، توزيع و معامله محتوای خالف عفت عمومی .3

  ( و ماده 51 قانون جرائم رايانه ای

تسهيل ، تحريك ، تشويق ، ترغيب ، تهديد يا تطميع افراد به دستيابی به محتويات مستهجن .4

  ( ماده 51 قانون جرايم رايانه ای  ) .و مبتذل

اعم از زن و مرد ( در تصاوير و محتوا ، تحقير و توهين به جنس زن ، تبليغ  )استفاده ابزاری از افراد  .5

   ( ماده6 قانون مطبوعات 10تشريفات و تجمالت نامشروع و غيرقانونی. ) بند 

راه اندازی مراکز و پايگاه های همسريابی درفضای مجازی بدون اخذ مجوز از وزارت ورزش و جوانان .)مصوبه  .6

 (بيست و هشتمين جلسه کارگروه تعيين مصاديق محتوای مجرمانه

 ب ( محتوا علیه مقدسات اسالمی

 ( بند5ماده6 قانون مطبوعات )محتوای الحادی و مخالف موازين اسالمی  .1

قانون مطبوعات و ماده 153 قانون مجازات  6اهانت به دين مبين اسالم و مقدسات آن ) بند 7 ماده  .2

 (اسالمی 

ماده 153  قانون   ) ( س )اهانت به هر يك از انبياء عظام يا ائمه طاهرين ) ع ( يا حضرت صديقه طاهره  .3

 ( مجازات اسالمی

  ( قانون مطبوعات 6ماده  9بند  )تبليغ به نفع حزب گروه يا فرقه منحرف و مخالف اسالم  .4

نقل مطالب از نشريات و رسانه ها و احزاب و گروه های داخلی و خارجی منحرف و مخالف اسالم به نحوی  .5

 ( قانون مطبوعات 6ماده  9که تبليغ از آنها باشد. ) بند 

 ( قانون مجازات اسالمی  514ره ( و تحريف آثار ايشان ) ماده  )اهانت به امام خمينی  .6

  ( قانون مطبوعات 6بند 7 ماده  )امام خامنه ای ( و ساير مراجع مسلم تقليد  )اهانت به مقام معظم رهبری  .7

 ج ( محتوا علیه امنیت و آسايش عمومی

ماده  ) .سايبر ( با هدف برهم زدن امنيت کشور )تشكيل جمعيت ، دسته ، گروه در فضای مجازی  .1

 ( 164  قانون مجازات اسالمی

 (  قانون مجازات اسالمی ماده 155  ) .هر گونه تهديد به بمب گذاری .2



 ( قانون مطبوعات  6ماده  1بند  ) .محتوايی که به اساس جمهوری اسالمی ايران لطمه وارد کند .3

 ( قانون مطبوعات 6ماده  12انتشار محتوا عليه اصول قانون اساسی. ) بند  .4

  (  قانون مجازات اسالمی  500ماده  ) .تبليغ عليه نظام جمهوری اسالمی ايران .5

بند  ) .اخالل در وحدت ملی و ايجاد اختالف مابين اقشار جامعه به ويژه از طريق طرح مسائل نژادی و قومی .6

 ( قانون مطبوعات 16 ماده 

 (  ماده 152  قانون مجازات اسالمی ) .تحريك يا اغوای مردم به جنگ و کشتار يكديگر .7

تحريك نيروهای رزمنده يا اشخاصی که به نحوی از انحا در خدمت نيروهای مسلح هستند به عصيان ، فرار،  .8

 (  قانون مجازات اسالمی  504ماده  ) .تسلم يا عدم اجرای وظايف نظامی

تحريص و تشويق افراد و گروه ها به ارتكاب اعمالی عليه امنيت ، حيثيت و منافع جمهوری اسالمی ايران در  .9

 ( قانون مطبوعات 6ماده  5بند  ) .داخل يا خارج از کشور

 (ا .ق م 500تبليع به نفع گروه ها و سازمانهای مخالف نظام جمهوری اسالمی ايران ) ماده  .10

 6بند 6 ماده  ) .فاش نمودن و انتشار غيرمجاز اسناد و دستورها و مسايل محرمانه و سری دولتی و عمومی .11

قانون مطبوعات و مواد 2و3 قانون مجازات انتشار و افشای اسناد محرمانه و سری دولتی و ماده 3 قانون جرائم 

 ( رايانه ای

 ( قانون مطبوعات 6بند 6 ماده  ) .فاش نمودن و انتشار غيرمجاز اسرار نيروهای مسلح .12

 ( قانون مطبوعات 6بند 6 ماده  ) .فاش نمودن و انتشار غيرمجاز نقشه و استحكامات نظامی .13

 ( قانون مطبوعات 6ماده  6بند  ) .انتشار غيرمجاز مذاکرات غيرعلنی مجلس شورای اسالمی .14

قانون  6بند 6 ماده  ) .انتشار بدون مجوز مذاکرات محاکم غيرعلنی دادگستری و تحقيقات مراجع قضايی .15

 ( مطبوعات

   .انتشار محتوای که از سوی شورای عالی امنيت ملی منع شده باشد .16

 د ( محتوا علیه مقامات و نهادهاي دولتی و عمومی

قانون مطبوعات  6ماده  8اهانت و هجو نسبت به مقامات ، نهادها و سازمان های حكومتی و عمومی. ) بند  .1

 ( قانون مجازات اسالمی  700و مواد 606 و 

قانون   697قانون مطبوعات و  6ماده  8افترا به مقامات ، نهادها و سازمان های حكومتی و عمومی. ) بند  .2

 ( مجازات اسالمی

ماده6 قانون  11بند  ) .نشراکاذيب و تشويش اذهان عمومی عليه مقامات ، نهادها و سازمانهای حكومتی .3

  ( مطبوعات و 664  قانون مجازات اسالمی

جعل پايگاه های اينترنتی بانك ها ، سازمان ها و نهادهای دولتی و عمومی )مواد 6 و 7 قانون جرايم رايانه  .4

   (ای مصوب سال 5344

 ( ه ( محتواي که براي ارتکاب جرايم رايانه اي به کار می رود ) محتوا مرتبط با جرايم رايانه اي

انتشار يا توزيع و در دسترس قرار دادن يا معامله داده ها يا نرم افزارهايی که صرفاً برای ارتكاب جرايم رايانه  .1

 ( ای به کار می رود. ) ماده 21 قانون جرائم رايانه ای

فروش انتشار يا در دسترس قرار دادن غيرمجاز گذرواژه ها و داده هايی که امكان دسترسی غيرمجاز به داده  .2



 ( ها يا سامانه های رايانه ای يا مخابراتی دولتی يا عمومی را فراهم می کند. ) ماده 21 قانون جرائم رايانه ای

انتشار يا در دسترس قرار دادن محتويات آموزش دسترسی غيرمجاز ، شنود غيرمجاز ، جاسوسی رايانه ای ،  .3

 ( تحريف و اخالل در داده ها يا سيستم های رايانه ای و مخابراتی. ) ماده 21 قانون جرائم رايانه ای

 ( قانون جرائم رايانه ای 21آموزش و تسهيل ساير جرايم رايانه ای. ) ماده  .4

بند ج ماده 21 قانون جرائم رايانه  ) .انتشار فيلترشكن ها و آموزش روشهای عبور از سامانه های فيلترينگ .5

 ( ای

انجام هرگونه فعاليت تجاری و اقتصادی رايانه ای مجرمانه مانند شرکت های هرمی، فعاليت های غيرمجاز  .6

قانون اخالل در نظام اقتصادی کشور و بند الف ماده 16 قانون بازار و اوراق بهادار  )مرتبط با بازار اوراق بهادار 

 (ج.ا.ا. و ساير قوانين مرتبط 

  (ايجاد مراکز قمار در فضای مجازی )مواد 701، 704 و 750 قانون مجازات اسالمی .7
نامرتبط با محتوای سايت يا سوء استفاده از نرم افزارهايی نظيرپاپ  (tag) بكارگيری و وارد کردن کلمات کليدی .8

آپ که منجر به بازکردن اجباری صفحات غيرمرتبط با درخواست بازديد کننده شده و درنتيجه موجب اتالف وقت و 

هزينه بازديدکنندگان و افزايش متقلبانه رتبه سايت و کسب درآمد و امتياز برای مالك سايت می گردد )ماده 715 

بخش تعزيرات قانون مجازات اسالمی )جرايم رايانه ای( و مصوبه هشتاد و هشتمين جلسه کارگروه تعيين مصاديق 

 ( محتوای مجرمانه

محتواي مرتبط با  )محتواي که تحريک ، ترغیب ، يا دعوت به ارتکاب جرم می کند  (و 

 ( ساير جرايم

ماده 51 قانون  ) .انتشار محتوای حاوی تحريك ، ترغيب ، يا دعوت به اعمال خشونت آميز و خودکشی .1

 ( جرائم رايانه ای

ماده 3 قانون جامع کنترل و مبارزه ملی با  ) .تبليغ و ترويج مصرف مواد مخدر ، مواد روان گردان و سيگار .2

 ( دخانيات 5341

درج پيوند )لينك( يا تبليغ تارنماهای فيلتر شده يا باز انتشار محتوای مجرمانه نشريات توقيف شده و رسانه  .3

 های وابسته به گروهها و جريانات منحرف و غير قانونی.

تشويق تحريك و تسهيل ارتكاب جرائمی که دارای جنبه عمومی هستند از قبيل اخالل در نظم ، تخريب  .4

اموال عمومی ، ارتشاء ، اختالس ،کالهبرداری ، قاچاق مواد مخدر، قاچاق مشروبات الكلی و غيره. ) ماده 

 ( 526  قانون مجازات اسالمی

  ( قانون مطبوعات 6بند 3 ماده  ) .تبليغ و ترويج اسراف و تبذير .5

فروش، تبليغ، توزيع و آموزش استفاده از تجهيزات دريافت از ماهواره )ماده 5 قانون ممنوعيت بكارگيری  .6

  (تجهيزات دريافت ماهواره مصوب 5373/55/21
فروش، تبليغ ، توزيع و هرگونه معامله بدون مجوز تجهيزات نظامی و تجهيزاتی که دارای کاربرد دو گانه و نيز  .7

اقالم و موارد تحت کنترل از قبيل انواع مواد محترقه، ناريه، منفجره اعم از نظامی و غيرنظامی، شيميايی، راديواکتيو، 

ميكروبی، گازهای بيهوشکننده، بیحسکننده و اشكآور و شوكدهندهها )شوکرها( و تجهيزات نظامی و انتظامی. 

)مواد 5 تا 1 قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سالح و مهمات غير مجاز و مصوبه چهل و هفتمين 

  (جلسه کارگروه تعيين مصاديق محتوای مجرمانه



راه اندازی راديو و تلويزيون اينترنتی و انتشار و پخش برنامههای صوتی و تصويری از طريق سيستمهای فنی  .8

قابل انتشار فراگير، بدون مجوز سازمان صدا و سيمای جمهوری اسالمی ايران ( )پاسخ شورای نگهبان به استفساريه 

رييس وقت سازمان صدا و سيما درباره اصل 11 قانون اساسی و مصوبه شصت و دومين جلسه کارگروه تعيين 

 (مصاديق محتوای مجرمانه

 محتوا مجرمانه مربوط به امور سمعی و بصري و مالکیت معنوي (ز 

انتشار و سرويس دهی بازی های رايانه ای دارای محتوای مجرمانه يا فاقد مجوز از وزارت فرهنگ و ارشاد  .1

 ( مواد مختلف  قانون مجازات اسالمی و قانون جرائم رايانه ای ) ( اسالمی ) بنياد ملی بازی های رايانه ای

معرفی آثار سمعی و بصری غيرمجاز به جای آثار مجاز.) ماده 5 قانون نحوه مجازات اشخاصی که در امور  .2

  ( سمعی و بصری فعاليت غيرمجاز دارند

عرضه تجاری آثار سمعی و بصری بدون مجوز وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی ) ماده 2 قانون نحوه مجازات  .3

  ( اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعاليت غير مجاز دارند

تشويق و ترغيب به نقض حقوق مالكيت معنوی ) ماده 5 قانون حمايت از حقوق پديد آورندگان نرم افزار  .4

 ( های رايانه ای و ماده 71 قانون تجارت الكترونيكی

 ح( محتواي مجرمانه مرتبط با انتخابات مجلس شوراي اسالمی و مجلس خبرگان رهبري

1. انتشار هرگونه محتوا با هدف ترغيب و تشويق مردم به تحريم و يا کاهش مشارکت در انتخابات )ماده 71 آيين 

نامه اجرايی قانون انتخابات مجلس خبرگان رهبری و بند 3 و 4 ماده 66 قانون انتخابات مجلس شورای اسالمی 

 و ماده 16 آيين نامه اجرايی آن(

2. انتشار هرگونه ادعای غيرواقع مبنی بر توقف انتخابات و يا دعوت به تجمع اعتراضآميز، اعتصاب، تحصن و هر 

اقدامی که به نحوی موجب اخالل در امر انتخابات گردد )ماده 71 آيين نامه اجرايی قانون انتخابات مجلس 

 خبرگان رهبری و بند 4 ماده 66 قانون انتخابات مجلس شورای اسالمی( 

 3. نتشار و تبليغ عالئم گروههای ضدانقالب و معاند مرتبط با انتخابات )ماده 100 قانون مجازات اسالمی( 

4. انتشار هجو يا هجويه و يا هرگونه محتوای توهينآميز در فضای مجازی عليه انتخابات )ماده 700 قانون 

 مجازات اسالمی و بند 4 ماده 66 قانون انتخابات مجلس شورای اسالمی( 

5. انتشار هرگونه مطلب خالف واقع مبنی بر انصراف گروههای قانونی از انتخابات )ماده 664 قانون مجازات 

اسالمی ، ماده 61 قانون انتخابات مجلس شورای اسالمی و ماده 71 آيين نامه اجرايی قانون انتخابات مجلس 

 خبرگان رهبری( 

6. استفاده از سايتها و وبالگهای رسمی نهادها و دستگاههای دولتی جهت بهرهبرداری در تبليغات نامزدهای 

انتخاباتی. شايان ذکر است تمامی شرکتها، موسسات، شهرداریها، سازمانها و نهادهايی که قسمتی از دارايی 

آنها جزء بودجه و اموال عمومی است مشمول اين ماده میشوند. )ماده 16 قانون انتخابات مجلس شورای 

 اسالمی و ماده 21 و 26 آيين نامه اجرايی قانون انتخابات مجلس خبرگان رهبری( 

7. درج محتوای تبليغاتی نامزدهای انتخاباتی خارج از مدت زمان مقرر شده برای فعاليت انتخاباتی. )ماده 16 

قانون قانون انتخابات مجلس شورای اسالمی و ماده 11 آييننامه اجرايی آن و ماده 23 آيين نامه اجرايی قانون 



 انتخابات مجلس خبرگان رهبری( 

8. انتشار هرگونه محتوا در جهت تحريك، ترغيب، تطميع و يا تهديد افراد به خريد و فروش آراء، رای دادن با 

شناسنامه جعلی و شناسنامه ديگری، جعل اوراق تعرفه، رای دادن بيش از يكبار و ساير روشهای تقلب در 

رایگيری و شمارش آراء. )ماده 71 آيين نامه اجرايی قانون انتخابات مجلس خبرگان رهبری و ماده 66 قانون 

 انتخابات مجلس شورای اسالمی و ماده 526 قانون مجازات اسالمی( 

9. انتشار هرگونه محتوا جهت ايجاد رعب و وحشت برای رایدهندگان يا اعضاء شعب. )ماده 246 قانون مجازات 

 اسالمی بخش تعزيرات و بند 56 ماده 66 قانون انتخابات مجلس شورای اسالمی( 

11. استفاده ابزاری از تصاوير زنان برای تبليغات انتخاباتی و يا عدم رعايت شئونات اسالمی در انتشار تصاوير 

 مربوط به زنانی که نامزد انتخاباتی میباشند. )بند 50 ماده 6 قانون مطبوعات( 

11. انتشار هرگونه محتوا در جهت توهين، افترا و نشر اکاذيب با هدف تخريب نظام، قوای سهگانه، سازمانهای 

حكومتی و نهادهای اجرايی و نظارتی انتخابات به منظور بهرهبرداری انتخاباتی. )مواد 100 ، 664 ، 606 قانون 

 مجازات اسالمی و بند 4 ماده 6 قانون مطبوعات و ماده 54 قانون جرايم رايانهای( 

12. انتشار هرگونه محتوا و مكاتبات دارای طبقهبندی )محرمانه و سری( مرتبط با انتخابات.)ماده 3 قانون 

مجازات انتشار و افشای اسناد محرمانه و سری دولتی و ماده 3 قانون جرايم رايانهای و بند 6 ماده 6 قانون 

 مطبوعات( 

13. انتشار اخبار کذب از نتايج بررسی صالحيتها، شمارش آراء، ادعاهای بیاساس پيرامون تقلب در انتخابات يا 

مخدوش بودن انتخابات . )مواد 667 و 664 قانون مجازات اسالمی و بند 4 ماده 66 قانون انتخابات مجلس 

 شورای اسالمی( 

14. تشويش اذهان عمومی ، سياه نمايی و بيان مطالب خالف واقع عليه کشور ، ايجاد اختالفات مابين اقشار 

جامعه بويژه از طريق طرح مسائل قومی و نژادی ، انتشارهرگونه نتايج نظرسازی و نظرسنجی کاذب در خصوص 

انتخابات و نامزدهای انتخابات مجلس شورای اسالمی و مجلس خبرگان رهبری )ماده 71 آيين نامه اجرايی 

قانون انتخابات مجلس خبرگان رهبری و بند 4 ماده 66 قانون انتخابات مجلس شورای اسالمی– مواد100 و 

 664 قانون مجازات اسالمی – بند 1 مادة 6 قانون مطبوعات (

 ط ( محتواي مجرمانه مرتبط با انتخابات رياست جمهوري

1.  انتشار هرگونه محتوا به منظور ترغيب و تشويق مردم به تحريم و يا کاهش مشارکت در انتخابات ، تجمع 

اعتراض آميز بدون مجوز ، اعتصاب ، تحصن ، ادعای غيرواقع مبنی بر توقف انتخابات و يا هر اقدامی که به نحوی 

موجب اخالل در امر انتخابات رياست جمهوری گردد.)بند 7 ماده 33 قانون انتخابات رياست جمهوری و بند1 

 .( ماده 6 و 21 قانون مطبوعات

2. تشويش اذهان عمومی ، سياه نمايی و بيان مطالب خالف واقع عليه کشور ،  ايجاد اختالفات مابين اقشار 

جامعه بويژه از طريق طرح مسائل قومی و نژادی ، انتشارهرگونه  نتايج نظرسازی و نظرسنجی کاذب در خصوص 

انتخابات و نامزدهای انتخابات رياست جمهوری)بند7 مادة 33 قانون انتخابات رياست جمهوری– مواد100 

 (و  664 قانون مجازات اسالمی – بند 1 مادة 6 قانون مطبوعات- مصوبه شورايعالی امنيت ملی

 .(انتشار و تبليغ عالئم تحريم انتخابات )ماده 100 قانون مجازات اسالمی   3.



4. انتشار هجو يا هجويه و يا هر گونه محتوای توهين آميز يا تخريب در فضای مجازی عليه انتخابات و نامزدهای 

 انتخابات رياست جمهوری ) ماده 700 قانون مجازات اسالمی( .

5. انتشار هرگونه مطلب ،عليه نامزدهای انتخاباتی و يا انتشارمطالبی خالف واقع دال بر انصراف گروه يا نامزدهای 

 .(انتخابات رياست جمهوری )مواد 71 و 65 قانون انتخابات رياست جمهوری اسالمی

6. استفاده غيرمجاز از سايت ها و وبالگ های متعلق به دستگاه های دولتی و مؤسسات و نهادهايی که تمام 

يا  بخشی از دارايی و بودجه آنها از اموال عمومی است ، به منظور تبليغ له يا عليه نامزدهای انتخابات رياست 

 .(جمهوری )مواد62 ، 64 و 44 قانون انتخابات رياست جمهوری

7. انتشار محتوای تبليغاتی نامزدهای رياست جمهوری در فضای مجازی خارج از مدت زمان مقرر برای فعاليت 

 .( انتخاباتی )مواد 66 و 67 قانون انتخابات رياست جمهوری

8. انتشار هرگونه محتوا در جهت تحريك ، ترغيب ، تطميع و يا تهديد افراد به خريد و فروش آراء، رأی دادن با 

شناسنامه جعلی و شناسنامه ديگری ، جعل اوراق تعرفه ، رأی دادن بيش از يك بار ، تقلب در رأی گيری و 

 .( شمارش آراء )ماده 33 قانون انتخابات رياست جمهوری و ماده 526 قانون مجازات اسالمی

9. انتشار هرگونه محتوا به منظور ايجاد رعب و وحشت برای رأی دهندگان يا اعضاء شعب )بند 56 ماده 33 

 . ( قانون انتخابات رياست جمهوری و آئين نامه اجرايی آن

 11. استفاده ابزاری از تصاوير اشخاص برای تبليغات انتخابات رياست جمهوری ) بند 50 ماده 6 قانون مطبوعات
). 

11. انتشار هرگونه محتوا مشتمل بر توهين، افترا و نشر اکاذيب  عليه  نظام ، قوای سه گانه ، سازمان های 

حكومتی  و نهادهای اجرايی و نظارتی انتخابات رياست جمهوری )مواد 100 ، 654 و 606 قانون مجازات 

 .( اسالمی و بند 4 ماده 6 قانون مطبوعات و ماده 54 قانون جرايم رايانه ای

12. انتشار هرگونه محتوای دارای طبقه بندی )محرمانه و سری ( مرتبط با انتخابات رياست جمهوری )تبصره 1 

ماده 40 قانون انتخابات رياست جمهوری، ماده 3 قانون مجازات انتشار و افشای اسناد محرمانه و سری دولتی و 

 ماده 3 قانون جرايم رايانه ای و بند 6 ماده 6 قانون مطبوعات (.

13. انتشار محتوای خالف واقع در ارتباط با نتايج بررسی صالحيت ها ، شمارش آراء ، نتايج انتخابات . )مواد 

 (667 و 664 قانون مجازات اسالمی و بند 7ماده 33 و 40 و 41 قانون انتخابات رياست جمهوری

14. انتشار محتوا با هدف دخالت در امر انتخابات با سمت يا سند مجعول يا به هر نحو غير قانونی در فضای 

 .( مجازی)بند 51 و 57 ماده 33 و 41 قانون انتخابات رياست جمهوری

15. انتشار و توزيع هرگونه محتوای تبليغاتی از سوی کارکنان ادارات ، سازمان ها ، ارگان های دولتی و نهادها با 

ذکر سمت خود، له يا عليه هر يك از نامزدهای انتخابات رياست جمهوری درفضای مجازی )مواد 64و 44 قانون 

 .( انتخابات رياست جمهوری

16. انتشار و توزيع هرگونه محتوای تبليغاتی از سوی مقامات اجرايی و نظارتی انتخابات له يا عليه هر يك از 

 .( نامزدهای انتخابات رياست جمهوری درفضای مجازی )ماده 73 قانون انتخابات رياست جمهوری

 : قوانینی که در فهرست مصاديق محتواي مجرمانه مورد استناد قرار گرفته اند



 قانون مجازات اسالمی

اشخاص زير معاون جرم محسوب ميشوند -526ماده   : 

هرکس، ديگری را ترغيب، تهديد، تطميع، يا تحريك به ارتكاب جرم کند يا با دسيسه يا فريب يا سوءاستفاده از  -الف

 .قدرت، موجب وقوع جرم گردد

ه دهدهرکس وسايل ارتكاب جرم را بسازد يا تهيه کند يا طريق ارتكاب جرم را به مرتكب ارائ -ب . 

هرکس وقوع جرم را تسهيل کند -پ . 

برای تحقق معاونت در جرم، وحدت قصد و تقدم يا اقتران زمانی بين رفتار معاون و مرتكب جرم شرط است.  -تبصره

چنانچه فاعل اصلی جرم، جرمی شديدتر از آنچه مقصود معاون بوده است مرتكب شود، معاون به مجازات معاونت در 

ميشودجرم خفيفتر محكوم  .  

هر کس با هر مرامی ، دسته ، جمعيت يا شعبه جمعيتی بيش از دو نفر در داخل يا خارج از کشور تحت  - 164ماده 

هر اسم يا عنوانی تشكيل دهد يا اداره نمايد که هدف آن برهم زدن امنيت کشور باشدو محارب شناخته نشود به 

کس عليه نظام جمهوری اسالمی ايران يا به نفع گروهها و  هر - 100حبس از دو تا ده سال محكوم می شود . ماده 

  . سازمانهای مخالف نظام به هر نحو فعاليت تبليغی نمايد به حبس از سه ماه تا يكسال محكوم خواهد شد

هرکس نيروهای رزمنده يا اشخاصی را که به نحوی در خدمت نيروهای مسلح هستند تحريك موثر به  - 101ماده 

فرار، تسليم يا عدم اجرای وظايف نظامی کند در صورتی که قصد براندازی حكومت يا شكست نيروهای عصيان ، 

خودی در مقابل دشمن را داشته باشد محارب محسوب می شود واال چنانچه اقدامات وی موثر واقع شود به حبس از 

  . دو تا ده سال و در غير اين صورت به شش ماه تا سه سال حبس محكوم می شود

هرکس به قصد برهم زدن امنيت کشور و تشويش اذهان عمومی تهديد به بمب گذاری هواپيما ، کشتی  - 155ماده 

و وسائل نقليه عمومی نمايد يا ادعا نمايد که وسايل مزبوربمب گذاری شده است عالوه بر جبران خسارات وارده به 

  .دولت و اشخاص به شش ماه تا دوسال حبس محكوم می گردد

هرکس مردم را به قصد برهم زدن امنيت کشور به جنگ و کشتار با يكديگر اغوا يا تحريك کند صرفنظر  - 152ده ما

  . از اينكه موجب قتل و غارت بشود يا نشود به يك تا پنج سال حبس محكوم می گردد

حضرت صديقه طاهره ) س  هرکس به مقدسات اسالم و يا هر يك از انبياء عظام يا ائمه طاهرين ) ع ( يا - 153ماده 

( اهانت نمايد اگر مشمول حكم ساب النبی باشداعدام می شود و در غير اين صورت به حبس از يك تا پنج سال 

  . محكوم خواهد شد

عليه ومقام معظم رهبری به  000هرکس به حضرت امام خمينی ، بنيانگذار جمهوری اسالمی رضوان ا - 151ماده 

ايد به حبس از شش ماه تا دو سال محكوم خواهد شدنحوی از انحاء اهانت نم  . 

هرکس با توجه به سمت ، يكی از روسای سه قوه يامعاونان رئيس جمهور يا وزرا يا يكی از نمايندگان  - 606ماده 

مجلس شورای اسالمی يا نمايندگان مجلس خبرگان يا اعضای شورای نگهبان يا قضات يااعضای ديوان محاسبات يا 

وزارتخانه ها وموسسات و شرکتهای دولتی و شهرداريها در حال انجام وظيفه يا به سبب آن توهين نمايد به کارکنان 

  ضربه شالق و يا پنجاه هزار تا يك ميليون ريال جزای نقدی محكوم می شود 71سه تا شش ماه حبس و يا تا 

فراد موجب اخالل نظم وآسايش وآرامش هرکس با هياهو و جنجال يا حرکات غير متعارف ياتعرض به ا - 654ماده 

ضربه شالق محكوم خواهد شد 71عمومی گردد يا مردم رااز کسب وکار باز دارد به حبس از سه ماه تا يك سال وتا   

.  

افراد زير به حبس از يك تا ده سال محكوم ميشوندودر مورد بند ) الف ( عالوه بر مجازات مقرر ، محل  - 636ماده 



موقت با نظر دادگاه بسته خواهد شدمربوطه به طور   –  

کسی که مرکز فساد ويا فحشا داير يا اداره کند -الف  . 

کسی که مردم را به فساد يا فحشا تشويق نموده يا موجبات آن را فراهم نمايد -ب   . 

يگرددهرگاه بر عمل فوق عنوان قوادی صدق نمايد عالوه بر مجازات مذکور به حد قوادی نيز محكوم م -تبصره  . 

 

هرکس به وسيله اوراق چاپی يا خطی يا به وسيله درج در روزنامه و جرائد يا نطق در مجامع يا به هر  - 667ماده 

نسبت دهد يا آنها را منتشر نمايد که مطابق قانون آن امر جرم محسوب می  "وسيله ديگر به کسی امری را صريحا

 71مواردی که موجب حد است به يك ماه تايك سال حبس وتا  شود و نتواند صحت آن اسناد را ثابت نمايد جز در

  . ضربه شالق يا يكی از آنها حسب مورد محكوم خواهد شد

هرکس به قصد اضرار به غير يا تشويش اذهان عمومی يا مقامات رسمی به وسيله نامه يا شكواييه يا  - 664ماده 

ی يا خطی با امضاء يا بدون امضاء اکاذيبی را اظهار نمايد يا مراسالت يا عرايض يا گزارش يا توزيع هرگونه اوراق چاپ

يا به عنوان نقل قول به شخص حقيقی يا حقوقی يا مقامات رسمی  "با همان مقاصد اعمالی را بر خالف حقيقت راسا

ارد شود يا نسبت دهد اعم ازاينكه از طريق مزبور به نحوی از انحاء ضرر مادی يا معنوی به غير و "يا تلويحا "تصريحا

ضربه محكوم شود 71نه عالوه بر اعاده حيثيت در صورت امكان ، بايد به حبس از دوماه تادو سال و يا شالق تا   .  

هرکس با نظم يا نثر يا به صورت کتبی يا شفاهی کسی را هجو کند و يا هجويه را منتشر مايد به حبس  - 700ماده 

  . از يك تا شش ماه محكوم می شود

ضربه شالق محكوم  71قماربازی باهروسيله ای ممنوع و مرتكبين آن به يك تا شش ماه حبس و يا تا  - 170ماده 

  . می شوند ودر صورت تجاهر به قماربازی به هر دو مجازات محكوم می گردند

بس و يا از هرکس قمارخانه داير کند يا مردم را برای قمار به آنجا دعوت نمايد به شش ماه تا دو سال ح - 704ماده 

  . سه ميليون تا دوازده ميليون ريال جزای نقدی محكوم می شود

( 701( و )  705اشخاصی که در قمارخانه ها يا اماکن معد برای صرف مشروبات الكلی موضوع مواد )  - 750ماده 

ی شوند و قبول خدمت کنند يابه نحوی از انحاء به داير کننده اين قبيل اماکن کمك نمايند معاون محسوب م

مجازات مباشر در جرم را دارند ولی دادگاه می تواند نظر به اوضاع واحوال و ميزان تاثيرعمل معاون مجازات را 

 .تخفيف دهد

 قانون مطبوعات

نشريات جز درمورد اخالل به مبانی و احكام اسالم و حقوق عمومی و خصوصی که دراين فصل مشخص می  -6ماده  

  :شوند آزادند

 

مطالب الحادی و مخالف موازين اسالمی و ترويج مطالبی که به اساس جمهوری اسالمی لطمه وارد کندنشر  .5 .  

  اشاعه فحشا ومنكرات و انتشار عكس ها و تصاوير و مطالب خالف عفت عمومی .2

  .تبليغ و ترويج اسراف و تبذير .3

ژادی و قومیايجاد اختالف مابين اقشار جامعه، به ويژه ازطريق طرح مسائل ن .1 .  

تحريص و تشويق افراد و گروهها به ارتكاب اعمالی عليه امنيت، حيثيت و منافع جمهوری اسالمی ايران در داخل  .1

  . يا خارج

فاش نمودن وانتشار اسناد و دستورها و مسايل محرمانه، اسرار نيروهای مسلح جمهوری اسالمی، نقشه و  .6



يرعلنی مجلس شورای اسالمی ومحاکم غيرعلنی دادگستری و تحقيقات مراجع استحكامات نظامی، انتشار مذاکرات غ

  .قضايی بدون مجوز قانونی

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

حقيقی و حقوقی که حرمت شرعی  افترابه مقامات، نهادها، ارگانها و هريك از افراد کشور و توهين به اشخاص .4

  .دارند، اگر چه از طريق انتشار عكس يا کاريكاتور باشد

سرقتهای ادبی و همچنين نقل مطالب از مطبوعات و احزاب و گروههای منحرف و مخالف اسالم) داخلی و  .6

  )خارجی( بنحوی که تبليغ از آنها باشد.)حدود موارد فوق را آيين نامه مشخص می کند

ه ـ سرقت ادبی عبارت است از نسبت دادن عمدی تمام يا بخش قابل توجهی از آثار و نوشته های ديگران به تبصر

  .خود يا غير، ولو بصورت ترجمه

استفاده ابزاری از افراد )اعم از زن و مرد( درتصاوير ومحتوا، تحقير و توهين به جنس زن، تبليغ تشريفات  .50

طرح مطالب موجب تضاد ميان زن و مرد از طريق دفاع غير شرعی از حقوق آنانوتجمالت نامشروع و غيرقانونی،  .  

قانون مجازات اسالمی خواهد بود  664تبصره ـ متخلف از موارد مندرج دراين ماده مستوجب مجازاتهای مقرر درماده 

  .و درصورت اصرار مستوجب تشديد مجازات و لغو پروانه می باشد

الف واقع ويا تحريف مطالب ديگرانپخش شايعات و مطالب خ .55 .  

  .انتشار مطلب عليه اصول قانون اساسی .52

ـ هرکس بوسيله مطبوعات مردم را صريحا به ارتكاب جرم يا جنايتی برضد امنيت داخلی يا سياست خارجی  21ماده 

برآن مترتب  کشور که درقانون مجازات عمومی پيش بينی شده است، تحريص و تشويق نمايد درصورتی که اثری

شود، به مجازات معاونت همان جرم محكوم، و در صورتی که اثری بر آن مترتب نشود، طبق نظر حاکم شرع ، 

 .براساس قانون تعزيرات با وی رفتار خواهد شد

 قانون جرايم رايانه اي

هرکس به طور غيرمجاز نسبت به داده - 3ماده   سيستمهای سری در حال انتقال يا ذخيره شده در  ای يا های رايانه

مخابراتی يا حامل به مجازات های داده مرتكب اعمال زير شود،   :های مقرر محكوم خواهد شد

 

های مذکور يا تحصيل آنها يا شنود محتوای سری در حال انتقال، به حبس از يك تا سه سال الف(دسترسی به داده

مجازات يا جزای نقدی از بيست تا شصت ميليون ريال يا هر دو .  

  .های مذکور برای اشخاص فاقد صالحيت، به حبس از دو تا ده سالب( در دسترس قرار دادن داده

های مذکور برای دولت، سازمان، شرکت يا گروه بيگانه يا عامالن آنها، به ج( افشا يا در دسترس قرار دادن داده

  .حبس از پنج تا پانزده سال

تكب اعمال زير شود، جاعل محسوب و به حبس از يك تا پنج سال يا جزای هرکس به طور غيرمجاز مر -6ماده 

  :نقدی از بيست تا يكصد ميليون ريال يا هر دو مجازات محكوم خواهد شد

های قابل استناد يا ايجاد يا وارد کردن متقلبانة دادهالف( تغيير داده   ها،

ها يا عاليم موجود در کارتب( تغيير داده های رايانهقابل پردازش در سيستمهای حافظه يا  ای يا مخابراتی يا 

  .ها يا عاليم به آنهاها يا ايجاد يا وارد کردن متقلبانة دادهتراشه

هرکس با علم به مجعول بودن داده -7ماده  ها از آنها استفاده کند، به مجازات مندرج در ماده ها يا تراشهها يا کارت

  .فوق محكوم خواهد شد



هرکس به وسيله سيستم -51ماده  های رايانه های داده محتويات مستهجن را توليد، ارسال، ای يا مخابراتی يا حامل

منتشر، توزيع يا معامله کند يا به قصد ارسال يا انتشار يا تجارت توليد يا ذخيره يا نگهداری کند، به حبس از نود و 

ريال يا هر دو مجازات محكوم خواهد شديك روز تا دو سال يا جزای نقدی از پنج تا چهل ميليون  .  

هرکس از طريق سيستم -51ماده  های داده مرتكب اعمال زير شود، به ترتيب زير ای يا مخابراتی يا حاملهای رايانه

  :مجازات خواهد شد

ند يا فريب الف)چنانچه به منظور دستيابی افراد به محتويات مستهجن، آنها را تحريك يا ترغيب يا تهديد يا تطميع ک

دهد يا شيوه دستيابی به آنها را تسهيل کند يا آموزش دهد، به حبس از نود و يك روز تا يك سال يا جزای نقدی از 

پنج تا بيست ميليون ريال يا هر دو مجازات.ارتكاب اين اعمال در خصوص محتويات مبتذل موجب جزای نقدی از دو 

  .تا پنج ميليون ريال است

ا به ارتكاب جرائم منافی عفت يا استعمال مواد مخدر يا روانب)چنانچه افراد ر گردان يا خودکشی يا انحرافات 

آميز تحريك يا ترغيب يا تهديد يا دعوت کند يا فريب دهد يا شيوه ارتكاب يا استعمال آنها جنسی يا اعمال خشونت

نقدی از پنج تا بيست ميليون ريال يا  را تسهيل کند يا آموزش دهد، به حبس از نود و يك روز تا يك سال يا جزای

( شامل آن دسته از محتوياتی نخواهد شد که برای مقاصد علمی يا 51هر دو مجازات. تبصره ـ مفاد اين ماده و ماده )

شودهر مصلحت عقاليی ديگر تهيه يا توليد يا نگهداری يا ارائه يا توزيع يا انتشار يا معامله می .  

اضرار به غير يا تشويش اذهان عمومی يا مقامات رسمی به وسيله سيستم رايانه يا هر کس به قصد  -54ماده 

مخابراتی اکاذيبی را منتشر نمايد يا در دسترس ديگران قرار دهد يا با همان مقاصد اعمالی را برخالف حقيقت، رأساً 

تلويحی نسبت دهد، اعم از های رسمی به طور صريح يا يا به عنوان نقل قول، به شخص حقيقی يا حقوقی يا مقام

که از طريق ياد شده به نحوی از انحاء ضرر مادی يا معنوی به ديگری وارد شود يا نشود، افزون بر اعاده حيثيت اين

به حبس از نود و يك روز تا دو سال يا جزای نقدی از پنج تا چهل ميليون ريال يا هر دو مجازات محكوم خواهد 

  .شد

ارائه -25ماده  ان خدمات دسترسی موظفند طبق ضوابط فنی و فهرست مقرر از سوی کميتة تعيين مصاديق دهندگ

ای ای و محتوايی که برای ارتكاب جرايم رايانهموضوع ماده ذيل محتوای مجرمانه اعم از محتوای ناشی از جرايم رايانه

خودداری کنند، منحل خواهند شد و رود را پااليش کنند. در صورتی که عمداً از پااليش محتوای مجرمانه بكار می

مباالتی زمينة دسترسی به محتوای غيرقانونی را فراهم آورند، در مرتبة نخست به احتياطی و بیچنانچه از روی بی

جزای نقدی از بيست تا يكصد ميليون ريال و در مرتبة دوم به جزای نقدی از يكصد ميليون تا يك ميليارد ريال و در 

تا سه سال تعطيلی موقت محكوم خواهند شدمرتبة سوم به يك  .  

های مؤسسات عمومی شامل نهادهای زيرنظر ولی فقيه و قوای سايت) چنانچه محتوای مجرمانه به وب5تبصره 

گانة مقننه، مجريه و قضائيه و مؤسسات عمومی غيردولتی موضوع قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومی سه

های سياسی و صنفی و ها، انجمنلحاقات بعدی آن يا به احزاب، جمعيتو ا 56/1/5373غيردولتی مصوب 

های دينی شناخته شده يا به ساير اشخاص حقيقی يا حقوقی حاضر در ايران که امكان های اسالمی يا اقليتانجمن

رونده و رفع اثر کننده به پاحراز هويت و ارتباط با آنها وجود دارد تعلق داشته باشد، با دستور مقام قضايی رسيدگی

سايت مزبور تا صدور حكم نهايی پااليش نخواهد شدفوری محتوای مجرمانه از سوی دارندگان، وب .  

کننده به پرونده انجام ) پااليش محتوای مجرمانه موضوع شكايت خصوصی با دستور مقام قضايی رسيدگی2تبصره 

  .خواهد شد

نود و يك روز تا يك سال يا جزای نقدی از پنج تا بيست  هرکس مرتكب اعمال زير شود، به حبس از-21ماده 

  :ميليون ريال يا هر دو مجازات محكوم خواهد شد



افزارها يا هر نوع ابزار الكترونيكی که صرفاً به منظور ارتكاب ها يا نرمالف( توليد يا انتشار يا توزيع يا معامله داده

  .روندای به کار میجرائم رايانه

نتشار يا در دسترس قرار دادن گذرواژه يا هر دادهب(فروش يا ا ها يا ای که امكان دسترسی غيرمجاز به داده

  .کندای يا مخابراتی متعلق به ديگری را فراهم میهای رايانهسيستم

 ها ياای و تخريب و اخالل در دادهج( آموزش نحوة ارتكاب جرايم دسترسی غيرمجاز، شنود غيرمجاز، جاسوسی رايانه

ای و مخابراتیهای رايانهسيستم .  

تبصره ـ چنانچه مرتكب اعمال ياد شده را حرفه خود قرار داده باشد، به حداکثر هر دو مجازات مقرر در اين ماده 

 . محكوم خواهد شد

 قانون مجازات انتشار و افشاي اسناد محرمانه و سري دولتی

که حسب وظيفه مأمور حفظ اسناد سری و محرمانه  5ماده های مذکور در ـ هر يك از کارکنان سازمان2ماده  

دولتی بوده يا حسب وظيفه اسناد مزبور در اختيار آنها بوده و آنها را انتشار داده يا افشاء نمايد يا خارج از حدود 

د سرّی به وظايف اداری در اختيار ديگران قرار دهد يا به هر نحو، ديگران را از مفاد آنها مطلع سازد در مورد اسنا

ای از شش ماه تا سه سال محكوم از دو تا ده سال و در مورد اسناد محرمانه به حبس جنحه 2حبس جنايی درجه 

شود. همين مجازات حسب مورد مقرر است درباره کسانی که اين اسناد را با علم و اطالع از سرّی يا محرمانه می

نتشار آن را فراهم نمايند. در صورتی که افشای مفاد اسناد بودن آن چاپ يا منتشر نموده و يا موجبات چاپ يا ا

مذکور در اثر عدم رعايت نظامات يا در اثر غفلت و مسامحه مأمور حفاظت آنها صورت گرفته باشد مجازات او سه تا 

ای خواهد بودشش ماه حبس جنحه .  

ه اطالعات يا مذاکرات يا تصميمات سرّی يا اشخاص ديگر ک 5های مذکور در ماده ـ هر يك از کارکنان سازمان3ماده 

و محرمانه دولتی را به نحوی از انحاء به کسی که صالحيت اطالع بر آن را ندارد، بدهد يا موجبات افشا يا انتشار آنها 

شودرا فراهم نمايد عمل مرتكب در حكم افشاء يا انتشار اسناد سرّی يا محرمانه دولتی محسوب می . 

بهادار قانون بازار و اوراق  

  
. اشخاص زير به حبس تعزيری از يك16مادة  ماه تا شش دست ماه يا به جزای نقدی معادل يك تا سه برابر سود به

  :آمده يا زيان متحمل نشده يا هر دو مجازات محكوم خواهند شد

رعايت مقررات اين قانون تحت هرعنوان به فعاليت هر شخصی که بدون -1  هايی از قبيل کارگزاری،

گری يا بازارگردانی که مستلزم اخذ مجوز است مبادرت نمايد يا خود را تحت هر يك از عناوين مزبور کارگزار/معامله

  .معرفی کند

هر شخصی که به موجب اين قانون مكلف به ارائة تمام يا قسمتی از اطالعات، اسناد و يا مدارك مهم به سازمان  -2

خودداری کند و يا بورس مربوط بوده و از انجام آن .  

هر شخصی که مسئول تهية اسناد، مدارك، اطالعات، بيانية ثبت يا اعالمية پذيره -3 ها جهت ارائه نويسی و امثال آن

باشد و نيز هر شخصی که مسؤوليت بررسی و اظهارنظر يا تهية گزارش مالی، فنی يا اقتصادی يا به سازمان می

را برعهده دارد و در اجرای وظايف محوله از مقررات اين قانون تخلف هرگونه تصديق مستندات و اطالعات مذکور 

  .نمايد



های خالف واقع مربوط به اوراق بهادار را هر شخصی که عالماً و عامداً هرگونه اطالعات، اسناد، مدارك يا گزارش -4

 .به هر نحو مورد سوءاستفاده قرار دهد

2831قانون جامع کنترل و مبارزه ملی با دخانیات   

هر نوع تبليغ ، تشويق مستقيم و غير مستقيم و يا تحريك افراد به استعمال دخانيات اکيداً ممنوع است - 3ماده    . 

11/22/2838قانون ممنوعیت بکارگیري تجهیزات دريافت ماهواره مصوب   

ر مواردی که قانون تعيين به موجب اين قانون ورود، توزيع و استفاده از تجهيزات دريافت از ماهواره جز د - 5ماده  

باشدکرده است ممنوع می . 

 قانون نحوه مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصري فعالیت غیر مجاز دارند

  
هرگونه فعاليت تجاری در زمينه توليد، توزيع، تكثير و عرضه آثار، نوارها و لوحهای فشرده صوتی و تصويری  -2ماده 

گ و ارشاد اسالمی دارد. متخلفان از اين امر به جريمه نقدی از ده ميليون تا نياز به أخذ مجوز از وزارت فرهن

  .يكصدميليون ريال محكوم می شوند

نيروی انتظامی موظف است ضمن ممانعت از فعاليت اين گونه اشخاص و مراکز نسبت به پلمپ اين مراکز و  -5تبصره

  .دستگيری افراد طبق موازين قضائی اقدام کند

در خصوص شخصيتهای حقوقی، باالترين مقام اجرايی تصميم گيرنده مسئول خواهد بود -2تبصره  . 

 قانون حمايت از حقوق پديدآورندگان نرم افزارهاي رايانه اي

حق نشر، عرضه، اجرا و حق بهره برداری مادی و معنوی نرم افزار رايانه ای متعلق به پديدآورنده آن است.  -5ماده  

داده ها در محيط قابل پردازش رايانه ای نيز مشمول احكام نرم افزار خواهد بود. مدت حقوق نحوه تدوين و ارائه 

( سال از تاريخ پديدآوردن نرم افزار و مدت حقوق معنوی نامحدود است30مادی سی ) . 

 قانون تجارت الکترونیکی

نشر( مواردی که در قانون حمايت  هر کس در بستر مبادالت الكترونيكی با تكثير، اجرا و توزيع )عرضه و -71ماده  

. و قانون ترجمه و تكثير کتب و نشريات و آثار صوتی مصوب 3/6/5314حقوق مولفان، مصنفان و هنرمندان مصوب 

، منوط بر آنكه امور 1/50/5376و قانون حمايت از حقوق پديد آورندگان نرم افزارهای رايانه ای مصوب  26/6/5312

رای اسالمی مجاز شمرده شود، در صورتی که حق تصريح شده مولفان را نقض نمايد مذکور طبق مصوبات مجلس شو

( ريال محكوم خواهد شد000/000/10به مجازات سه ماه تا يك سال حبس و جزای نقدی به ميزان پنجاه ميليون ) . 

 قانون انتخابات مجلس شوراي اسالمی

  
نمايندگی هشت روز قبل از روز اخذ رأی )مرحله اول و دوم( آغاز و تا فعاليت تبليغات انتخاباتی نامزدهای  - 16ماده 

  .بيست و چهار ساعت قبل از اخذ رأی ادامه خواهد داشت

انجام هر گونه فعاليت تبليغاتی از تاريخ اعالم رسمی اسامی نامزدها برای نامزدهای نمايندگی مجلس از  - 16ماده 

ا هر وسيله ديگری که جنبه رسمی و دولتی دارد و فعاليت کارمندان در صدا و سيما و ميز خطابه نماز جمعه و ي



های دولتی، مؤسسات ¬خانه ها، ادارات، شرکت¬ساعات اداری و همچنين استفاده از وسايل و ساير امكانات وزارت

ه عمومی )به وابسته به دولت، شهرداری ها، شرکت ها و سازمان های وابسته به آنها و نهادها و مؤسساتی که از بودج

هر مقدار( استفاده می کنند و همچنين در اختيار گذاشتن وسايل و امكانات مزبور ممنوع بوده و مرتكب مجرم 

  .شناخته می شود

مطبوعات و نشريات حق ندارند آگهی يا مطالبی عليه نامزدهای انتخاباتی درج کنند و يا برخالف واقع  - 61ماده 

اف گروه يا اشخاصی از نامزدهای معين باشد و در هر صورت نامزدها حق دارند پاسخ مطلبی بنويسند که دال بر انصر

خود را ظرف هجده ساعت پس از انتشار نشريه مزبور بدهند و آن نشريه مكلف به چاپ فوری آن طبق قانون 

را به نشريه مطبوعات می باشد . در صورتی که آن نشريه منتشر نشود مسئول آن بايد با هزينه خود پاسخ نامزد 

مشابه ديگری ارسال دارد و آن نشريه مكلف به درج آن در اولين چاپ خود خواهد بود . انتشار اين گونه مطالب در 

خود را منتشر نمايدنظر  داردغير مطبوعات نيز ممنوع است و نامزد معترض حق  .  

حسوب می شودعالوه بر جرائم مندرج در اين قانون ارتكاب امور ذيل جرم م - 66ماده  :  

  .خريد و فروش رأی -1

  .رأی گرفتن با شناسنامه کسی که حضور ندارد -2

  .تهديد يا تطميع در امر انتخابات -3

  .رأی دادن با شناسنامه جعلی -4

  .رأی دادن با شناسنامه ديگری -5

  .رأی دادن بيش از يكبار -6

7- توسط افراد متفرقه در محل اخذ رأیتوصيه به نوشتن اسم کانديدای معين در ورقه رأی  .  

  .اخالل در امر انتخابات-8

  .کم و زياد کردن آراء يا تعرفه ها -9

  .تقلب در رأی گيری و شمارش آراء-10

  .تقلب و تزوير در اوراق تعرفه يا برگ رأی يا صورت جلسات -11

12- ه اخذ رأی ، ناظرين و بازرسانتوصيه به نوشتن اسم کانديدای معين در ورقه رأی از طرف اعضای شعب .  

تغيير و تبديل يا جعل و يا ربودن و يا معدوم نمودن اوراق و اسناد تبليغاتی از قبيل تعرفه و برگ رأی و صورت  -13

  .جلسات و تلكس و تلفن گرامها و تلگراف ها

نونیبازکردن و يا شكستن قفل محل نگهداری و الك و مهر صندوق های رأی بدون مجوز قا -14 .  

  .جابجايی، دخل و تصرف و يا معدوم نمودن اسناد انتخاباتی بدون مجوز قانونی-15

ايجاد رعب و وحشت برای رأی دهندگان يا اعضای شعب ثبت نام و اخذ رأی با اسلحه يا بدون اسلحه در امر  -16

  .انتخابات

نیدخالت در امر انتخابات با سِمَت مجعول و يا به هر نحو غير قانو -17 .  

انجام يا عدم انجام هرگونه عملی که باعث مخدوش شدن رأی مردم از ناحيه اعضای شعبه اخذ رأی باشد از  -18

قبيل خودداری کردن از ممهور نمودن برگ تعرفه يا شناسنامه يا انتقال صندوق اخذ رأی به غير از محل آگهی 

  .شده

گردد که جريان انتخابات در يك يا چند شعبه ثبت نام و چنانچه وقوع جرائم مندرج در اين ماده موجب  -تبصره 

اخذ رأی از مسير قانونی خود خارج شود و در نتيجه کلی انتخابات مؤثر باشد مراتب به وسيله وزارت کشور به منظور 

 .طرح در شورای نگهبان به هيأت مرکزی نظارت اعالم می گردد



 آيین نامه قانون انتخابات مجلس شوراي اسالمی

نصب هر گونه آثار تبليغاتی به صورت پالکارد توسط اقشار، گروه ها، احزاب و جمعيت ها به شرطی مجاز  - 16اده م 

است که فقط در جهت تشويق و ترغيب شرکت مردم در انتخابات باشد و ذکری از اسامی نامزد يا نامزدهای خاصی 

 .نداشته باشد

 قانون انتخابات رياست جمهوري

  
ارتكاب امور ذيل جرم محسوب می شودـ  33ماده   :  

  . خريد و فروش رأی -1

  .تقلب و تزوير در اوراق و تعرفه يا برگ رأی يا صورت جلسات -2

  .تهديد يا تطميع در امر انتخابات -3

  .رأی دادن با شناسنامه جعلی -4

  .رأی دادن با شناسنامه ديگری -5

  .رأی دادن بيش از يكبار -6

امر انتخاباتاخالل در  -7 .  

  .کم و زياد کردن آرا يا تعرفه ها -8

  . تقلب در رأی گيری و شمارش آرا -9

  . رأی گرفتن با شناسنامه کسی که حضور ندارد -10

توصيه به انتخاب کانديدای معين از طرف اعضای شعبه اخذ رأی اعم از مجريان يا ناظران يا هر فرد ديگر محل  -11

ندهدهصندوق رأی، به رأی .  

تغيير و تبديل يا جعل و يا ربودن و يا معدوم نمودن اوراق و اسناد انتخاباتی از قبيل تعرفه و برگ رأی و  -12

  .صورت جلسات و تلكس و تلفنگرامها و تلگرافها

های رأی بدون مجوز قانونیبازکردن و يا شكستن قفل محل نگهداری و الك و مهر صندوق -13 .  

تصرف و يا معدوم نمودن اسناد انتخاباتی بدون مجوز قانونی جابجايی ، دخل و -14 .  

  .دخالت در امر انتخابات با سند مجعول -15

ايجاد رعب و وحشت برای رأی دهندگان يا اعضای شعب ثبت نام و اخذ رأی با اسلحه يا بدون اسلحه در امر  -16

  . انتخابات

هر نحو غيرقانونی دخالت در امر انتخابات با سمت مجعول و يا به -17  .  

چنانچه وقوع جرايم مندرج در ماده فوق موجب گردد که جريان انتخابات در يك يا چند شعبه ثبت نام و  -5تبصره 

اخذ رأی از مسير قانونی خود خارج شود ودر نتيجه کلی انتخابات مؤثر باشد مراتب وسيله وزارت کشور بمنظورطرح 

نظارت اعالم می گردددر شورای نگهبان به هيأت مرکزی  .  

های اجرايی و نظارت موظفند در صورت اطالع از ارتكاب هر يك از جرائم فوق، موضوع را برای ـ هيئت2تبصره

صالح اعالم نمايند. موضوع بايد بالفاصله توسط دادستان حوزه مربوطه رسيدگی شودیرسيدگی به مرجع قضايی ذ .  

تعيين محلهای استقرار شعب ثبت نام و اخذ رأی و بررسی و تأييد و  ـ هيأت اجرايی شهرستان پس از 11ماده 

تصويب مصوبات هيأتهای اجرايی بخشها در مورد تعداد و محل شعب ثبت نام و اخذ رأی ، نه روز قبل از روز اخذ 



کنندگان ، رأی مبادرت به انتشار آگهی انتخابات حاوی تاريخ برگزاری انتخابات ، ساعات اخذ رأی ، شرايط انتخاب 

  . جرائم و تخلفات و مقررات جزايی و محل شعب ثبت نام و اخذ رأی در سراسر شهرستان می نمايد

ـ به منظور تضمين برخورداری يكسان نامزدهای رياست جمهوری از امكانات دولتی کميسيونی به نام  62ماده 

ات و بنا به دعوت وزير کشور تشكيل کميسيون بررسی تبليغات انتخابات زير نظر هيئت اجرايی مرکزی انتخاب

گرددمی .  

ـ فعاليت های انتخاباتی نامزدهای رياست جمهوری رسماً از تاريخ اعالم اسامی آنان بوسيله وزارت کشور  66ماده 

ساعت قبل از شروع اخذ رأی خاتمه می پذيرد 21آغاز و تا   .  

 

ساعت  21م رسمی نتايج قطعی آرای مرحله اول شروع و تا ـ فعاليت انتخاباتی در مرحله دوم از تاريخ اعال 67ماده 

  . قبل از اخذ رأی مرحله دوم ادامه خواهد يافت

ـ انجام هرگونه فعاليت تبليغاتی از تاريخ اعالم رسمی اسامی نامزدها له يا عليه نامزدهای رياست جمهوری  64ماده 

ی و دولتی دارد و فعاليت کارمندان در ساعات اداری و از ميز خطابه نماز جمعه و يا هر وسيله ديگری که جنبه رسم

همچنين استفاده از وسايل و ساير امكانات وزارتخانه ها و ادارات ، شرکتهای دولتی و مؤسسات وابسته به دولت و 

نهادها و مؤسساتی که از بودجه عمومی ) به هر مقدار ( استفاده می کنند و همچنين در اختيار گذاشتن وسايل و 

كانات مزبور ممنوع بوده و مرتكب ، مجرم شناخته می شودام  .  

 

ـ مؤسسات و نهادهايی که دارايی آنان از اموال عمومی است ، همانند بنياد مستضعفان ، مشمول ماده فوق  5تبصره 

  . ميباشند
 

ندارند له و عليه ـ ادارات و سازمانها و ارگانهای دولتی و نهادها و اعضای آنها با ذکر سمت خود حق  2تبصره 

  . هيچيك از نامزدهای انتخاباتی اعالميه ، اطالعيه ، پالکارد بدهند

ـ مقامات اجرايی و نظارت انتخابات حق تبليغ له يا عليه هيچيك از داوطلبان انتخاباتی را نخواهند داشت  73ماده 

  . تخلف از اين قانون جرم محسوب می شود

های مجازی، حق ندارند آگهی يا و شنيداری و مكتوب و الكترونيك و ساير شبكه های ديداریـ کليه رسانه 71ماده 

مطلبی عليه نامزدهای انتخاباتی درج کنند و يا مطالبی بنويسند که دال بر انصراف گروه يا اشخاصی از نامزدهای 

عت پس از انتشار، به معين باشد. در صورت وقوع اين تخلف، نامزدهای مزبور حق دارند پاسخ خود را ظرف هجده سا

وسيله وزارت کشور به رسانه مزبور بدهند و رسانه مزبور مكلف به نشر فوری آن در اولين زمان ممكن است. در 

رسانی نكند يا منتشر نشود، مدير مسؤول آن بايد با صورتی که رسانه مزبور قبل از ساعات ممنوعيت تبليغاتی اطالع

شود، ارسال نمايد و آن مه يا مجله همطرازی که قبل از ممنوعيت تبليغات چاپ میهزينه خود پاسخ نامزد را به روزنا

درج آن در اولين چاپ نشريه استنشريه مكلف به .  

ـ هيأت های اجرايی موظف اند از تاريخ اعالم نهايی صالحيت داوطلبان تا دو روز پس از اعالم نتيجه اخذ  40ماده 

ساعت در جلسه مشترك هيأت اجرايی و ناظرين شورای نگهبان  21پذيرند و ظرف رأی انتخابات ، شكايات واصله را ب

  .در شهرستان مربوط به آنها رسيدگی نمايند و نتيجه را صورت جلسه نموده و به وزارت کشور اعالم دارند

 

يخ اخذ رأی ـ کسانی که از نحوه برگزاری انتخابات شكايت داشته باشند ، می توانند ظرف سه روز از تار5تبصره 

  . شكايت مستند خود را به ناظرين شورای نگهبان يا دبيرخانه اين شورا نيز تسليم دارند

 



ـ شكاياتی قابل رسيدگی خواهد بود که مشخصات شاکی يا شاکيان شامل نام ، نام خانوادگی ، شغل ،  2تبصره 

ا داشته باشدنشانی کامل ، شماره تلفن ) در صورت داشتن تلفن ( و اصل امضای شاکی ر  .  

 

ـ در صورتی که شاکی بدون دليل و مدرك و مغرضانه داوطلبان انتخاباتی را متهم نمايد و عمل شاکی  3تبصره 

  . عنوان افترا داشته باشد قابل تعقيب و پيگيری است
 

ـ طرح و بررسی شكايت در مورد افراد محرمانه بوده و افشای آن ممنوع است 1تبصره   .  

 

بازرسان گزارشات خود را منحصراً به مراجع ذی صالح قانونی ارسال ميدارندـ  1تبصره   .  

ضربه  10( تا  33ماده  57ـ مجازات کسی که با اتخاذ سمت مجعول در انتخابات دخالت کند ) موضوع بند  41ماده 

وير را خواهد داشت و شالق خواهد بود و هرگاه مرتكب ، سندی هم در اين باره جعل نموده باشد ، مجازات جعل و تز

چنانچه دخالت وی مؤثر در سرنوشت انتخابات باشد و مسير انتخابات يك بخش و يا يك شهرستان و يا يك استان را 

  . بر هم بزند مرتكب از يك تا پنج سال حبس محكوم خواهد شد

راديو و تلويزيون تبليغ  های آن و کسانی که از طريق( و تبصره64ـ متخلفان از موارد مندرج در ماده ) 44ماده 

های مربوطه به مجازات انتخاباتی له يا عليه يكی از نامزدهای انتخاباتی نمايند و همچنين مسؤوالن مستقيم برنامه

شوندحبس از يك تا شش ماه محكوم می .  

ی مجازی از ها(، تعطيل نشريه يا سايت خبری يا مرکز ارسال پيامك و شبكه71ـ مجازات تخلف از ماده ) 65ماده 

های مجازی به شالق تا هفتادوچهار يك تا سه ماه است و مدير نشريه يا سايت خبری يا مرکز ارسال پيامك و شبكه

شودگردد. در صورت مشخص بودن نويسنده مقاله اين مجازات شامل نويسنده نيز میضربه محكوم می . 

 آيین نامه قانون انتخابات رياست جمهوري

قانون انتخابات رياست جمهوری پس از تعيين محل استقرار  11اجرايی شهرستان با توجه به ماده ـ هيأت  56ماده  

شعب ثبت نام و اخذ رأی در مرکز و بخش مرکزی و بررسی و تصويب مصوبات هيأت های اجرايی بخشها در مورد 

، ساعت برگزاری انتخابات ،  تعداد و محل شعب ثبت نام و اخذ رأی مبادرت به انتشار آگهی انتخابات حاوی تاريخ

 . محل شعب ثبت نام و اخذ رأی ، شرايط انتخاب کنندگان و مقررات جزايی در سراسر شهرستان می نمايند

 قانون اخالل در نظام اقتصادي کشور

  
شود و مرتكب به مجازاتهای مقرر در اين ارتكاب هر يك از اعمال مذکور در بندهای ذيل جرم محسوب می - 5ماده 

شودقانون محكوم می :  

اخالل در نظام پولی يا ارزی کشور از طريق قاچاق عمده ارز يا ضرب سكه قلب يا جعل اسكناس يا وارد کردن  -الف 

از داخلی و خارجی و امثال آنيا توزيع نمودن عمده آنها اعم .  

ر نيازمنديهای عمومی و احتكار اخالل در امر توزيع مايحتاج عمومی از طريق گرانفروشی کالن ارزاق يا ساي -ب 

خريد فراوان توليدات کشاورزی و ساير توليدات مورد نياز عامه و امثال آنها به و پيشعمده ارزاق يا نيازمنديهای مزبور

  .منظور ايجاد انحصار يا کمبود در عرضه آنها

تجهيزات فنی و مواد اوليه در بازار اخالل در نظام توليدی کشور از طريق سوء استفاده عمده از فروش غير مجاز  -ج 

مربوط در مورد آن و يا رشاء و ارتشاء عمده در امر توليد يا اخذ مجوزهای توليدی در مواردی آزاد يا تخلف از تعهدات



امثال آنهاکه موجب اختالل در سياستهای توليدی کشور شود و .  

 

روتهای ملی اگرچه به خارج کردن آن نيانجامد قاچاق هر گونه اقدامی به قصد خارج کردن ميراث فرهنگی يا ث -د 

خارج کردن از کشور در نظر گرفته شده است مال موضوع قاچاق تلقی و به سود محسوب و کليه اموالی که برای

گردددولت ضبط می .  

 

وجب وصول وجوه کالن به صورت قبول سپرده اشخاص حقيقی يا حقوقی تحت عنوان مضاربه و نظاير آن که م -ه 

اخالل در نظام اقتصادی شودحيف و ميل اموال مردم يا .  

 

اقدام باندی و تشكيالتی جهت اخالل در نظام صادراتی کشور به هر صورت از قبيل تقلب در سپردن پيمان ارزی  -و 

گذاری کاالهای صادراتی وقيمتيا تأديه آن و تقلب در ...  

 

الذکر کالن و يا فراوان بودن موارد مذکور در هر يك از بندهای فوققاضی ذيصالح برای تشخيص عمده يا  -تبصره 

ميزان خسارات وارده و مبالغ مورد سوء استفاده و آثار فساد ديگر مترتب بر آن عالوه بر ملحوظ نظر قرار دادن

تواند حسب مورد، نظر مرجع ذيربط را نيز جلب نمايدمی .  

 

چنانچه به قصد ضربه زدن به نظام جمهوری اسالمی ايران و يا  5های ماده هر يك از اعمال مذکور در بند - 2ماده 

االرض باشد مرتكب مؤثر بودن اقدام در مقابله با نظام مزبور چنانچه در حد فساد فیبه قصد مقابله با آن و يا با علم به

ر دو صورت دادگاه به عنوان شود و در همحكوم میبه اعدام و در غير اين صورت به حبس از پنج سال تا بيست سال

  .جزای مالی به ضبط کليه اموالی که از طريق خالف قانون به دست آمده باشد حكم خواهد داد

ضربه شالق در انظار عمومی محكوم نمايد 71تا  20تواند عالوه بر جريمه مالی و حبس، مرتكب را به دادگاه می .  

 

حسب مورد عمده يا  5از موارد مذکور در بندهای ششگانه ماده  در مواردی که اخالل موضوع هر يك - 5تبصره 

دو سال تا پنج سال حبس و ضبط کليه اموالی که از طريق تخلف قانونی به دست کالن و يا فراوان نباشد مرتكب به

گرددآمده باشد به عنوان جزای نقدی محكوم می .  

 

اين قانون از طرف شخص يا اشخاص حقوقی اعم از  5ه در مواردی که اقدامات مذکور در بندهای ماد - 2تبصره 

تعاونيها و غير آنها انجام گيرد فرد يا افرادی که در انجام اين اقدامات عالماً و عامداً خصوصی يا دولتی يا نهادها و يا

اين قانون  2اده اقدام آنها با قسمت اول يا دوم ماند بر حسب اين کهای دخالت داشتهمباشرت و يا شرکت و يا به گونه

بازرسان و منطبق باشد به مجازات مقرر در اين ماده محكوم خواهند شد و در اين موارد، مدير يا مديران و بازرس يا

ای از انجام تمام يا قسمتی از اقدامات مزبور مطلع شوند مكلفند به طور کلی مسئول يا مسئولين ذيربط که به گونه

ه ساختن افراد يا مقاماتی که قادر به جلوگيری از اين اقدامات هستند اقدام فوری و آگادر زمينه جلوگيری از آن يا

خودداری کرده يا با سكوت خود به تحقق جرم مؤثری انجام دهند و کسانی که از انجام تكليف مقرر در اين تبصره

ندشوکمك کنند معاون جرم محسوب و حسب مورد به مجازات مقرر برای معاون جرم محكوم می .  

 

مجازات شروع به جرم موضوع قسمت اول اين ماده يك سال تا سه سال حبس و پانصد هزار تا پنج  - 3تبصره 

شروع به جرم موضوع قسمت اخير اين ماده شش ماه تا دو سال حبس و دويست  ميليون ريال جزای نقدی و مجازات

اين ماده  5مجازات شروع به جرم موضوع تبصره ی وو پنجاه هزار ريال تا دو ميليون و پانصد هزار ريال جزای نقد



  .شش ماه تا يك سال و نيم حبس و دويست هزار ريال تا يك ميليون ريال جزای نقدی است

 

آن و کليه شرکاء و معاونين هر يك از جرائم مزبور  3تا  5های مرتكبين جرائم موضوع اين ماده و تبصره - 1تبصره 

مورد به محروميت از هر گونه خدمات دولتی يا انفصال ابد از آنها محكوم خواهند حسبعالوه بر مجازاتهای مقرر 

  .شد

 

هيچ يك از مجازاتهای مقرر در اين قانون قابل تعليق نبوده و همچنين اعدام و جزاهای مالی و محروميت  - 1تبصره 

باشدقليل نمیدولتی و نهادها از طريق محاکم قابل تخفيف يا تو انفصال دائم از خدمات .  

 

رسيدگی به کليه جرائم مذکور در اين قانون در صالحيت دادسراها و دادگاههای انقالب اسالمی است و  - 6تبصره 

اين قانون مكلفند فوراً و خارج از نوبت رسيدگی نمايند 5مورد جرائم موضوع ماده دادسراها و دادگاههای مزبور در .  

ا شدن اين قانون کليه قوانين مغاير با آن به جز قوانينی که دارای مجازات شديدتری از االجراز زمان الزم - 7تبصره 

باشند ملغی استمی مجازاتهای مقرر در اين قانون .  

 


