
 اتعموادي از قانون مطبو

 كه در دستورالعمل اجرايي نشريات دانشگاهي به آن استناد شده است.

 

 فصل سوم / حقوق مطبوعات 
مطبوعات حق دارند نظرات، انتقادات سازنده، پيشنهادها، توضيحات مردم و مسئولين رابا رعايت  .3ماده 

 نند.موازين اسالمي و مصالح جامعه درج و به اطالع عموم برسا

 انتقاد سازنده مشروط به دارا بودن منطق و استدالل و پرهيز از توهين، تحقيرو تخريب مي باشد. تبصره ـ

هيچ مقام دولتي و غيردولتي حق ندارد براي چاپ مطلب يا مقاله اي درصدد اعمال فشار بر مطبوعات  .4ماده 

 برآيد و يا به سانسور و كنترل نشريات مبادرت كند.

ب و انتشار اخبار داخلي و خارجي كه به منظور افزايش آگاهي عمومي و حفظ مصالح جامعه كس .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 )4متخلف از مواد) ـ 1تبصره 

 از خدمات دولتي محكوم خواهد شد.دوسال ودر صورت تكرار به انفصال دايم 

مصوبات شوراي عالي امنيت ملي براي مطبوعات الزم االتباع است . درصورت تخلف، دادگاه مي  ـ 2تبصره 

 تواند نشريه متخلف را موقتا تادوماه توقيف و پرونده راخارج از نوبت رسيدگي نمايد.

اثر )به نام اصلي يا مستعار( منتشر شود به نام او و مطالب اختصاصي نشريات اگر به نام پديدآورنده  ـ 3تبصره 

 در غير اينصورت به نام نشريه، مشمول قانون حمايت از حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندان مي باشد. 

 فصل چهارم / حدود مطبوعات

نشريات جز درمورد اخالل به مباني و احكام اسالم و حقوق عمومي و خصوصي كه دراين . 6ماده 

 شخص مي شوند آزادند:فصل م

. نشر مطالب الحادي و مخالف موازين اسالمي و ترويج مطالبي كه به اساس جمهوري اسالمي لطمه 1

 وارد كند.

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

 . تبليغ و ترويج اسراف و تبذير.3

 ه ويژه ازطريق طرح مسائل نژادي و قومي.. ايجاد اختالف مابين اقشار جامعه، ب4

. تحريص و تشويق افراد و گروهها به ارتكاب اعمالي عليه امنيت، حيثيت و منافع جمهوري اسالمي 5

 ايران در داخل يا خارج .

. فاش نمودن وانتشار اسناد و دستورها و مسايل محرمانه، اسرار نيروهاي مسلح جمهوري اسالمي، نقشه 6

نظامي، انتشار مذاكرات غيرعلني مجلس شوراي اسالمي ومحاكم غيرعلني دادگستري و و استحكامات 

 تحقيقات مراجع قضايي بدون مجوز قانوني.

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

كشور و توهين به اشخاص حقيقي و حقوقي كه . افترابه مقامات، نهادها، ارگانها و هريك از افراد 8



 حرمت شرعي دارند، اگر چه از طريق انتشار عكس يا كاريكاتور باشد.

حرف و مخالف اسالم) . سرقتهاي ادبي و همچنين نقل مطالب از مطبوعات و احزاب و گروههاي من9

 داخلي و خارجي( بنحوي كه تبليغ از آنها باشد.)حدود موارد فوق را آيين نامه مشخص مي كند(

سرقت ادبي عبارت است از نسبت دادن عمدي تمام يا بخش قابل توجهي از آثار و نوشته هاي  تبصره ـ

 ديگران به خود يا غير، ولو بصورت ترجمه.

راد )اعم از زن و مرد( درتصاوير ومحتوا، تحقير و توهين به جنس زن، تبليغ . استفاده ابزاري از اف10

تشريفات وتجمالت نامشروع و غيرقانوني، طرح مطالب موجب تضاد ميان زن و مرد از طريق دفاع غير 

 شرعي از حقوق آنان.

مجازات قانون  698متخلف از موارد مندرج دراين ماده مستوجب مجازاتهاي مقرر درماده  تبصره ـ

 اسالمي خواهد بود و درصورت اصرار مستوجب تشديد مجازات و لغو پروانه مي باشد.

 . پخش شايعات و مطالب خالف واقع ويا تحريف مطالب ديگران.11

 . انتشار مطلب عليه اصول قانون اساسي.12
 

ه هاي قالع و اشخاصي كه اسناد ودستورهاي محرمانه نظامي و اسرار ارتش و سپاه و يا نقشـ  24ماده 

استحكامات نظامي را درزمان جنگ يا صلح بوسيله يكي از مطبوعات فاش و منتشر كنند به دادگاه 

 تحويل تا برابرمقررات رسيدگي شود.

هركس بوسيله مطبوعات مردم را صريحا به ارتكاب جرم يا جنايتي برضد امنيت داخلي يا  ـ 25ماده 

مومي پيش بيني شده است، تحريص و تشويق نمايد سياست خارجي كشور كه درقانون مجازات ع

درصورتي كه اثري برآن مترتب شود، به مجازات معاونت همان جرم محكوم، و در صورتي كه اثري 

 بر آن مترتب نشود، طبق نظر حاكم شرع ، براساس قانون تعزيرات با وي رفتار خواهد شد.

مقدسات آن اهانت كند، درصورتي كه به هركس بوسيله مطبوعات به دين مبين اسالم و ـ 26ماده 

ارتداد منجر شود، حكم ارتداد درحق وي صادرواجرا و اگر به ارتداد نينجامد، طبق نظر حاكم شرع بر 

 اساس قانون تعزيرات با وي رفتار خواهد شد.

هرگاه در نشريه اي به رهبر جمهوري اسالمي ايران ويا مراجع مسلم تقليد اهانت  ـ 27ماده 

وانه آن نشريه لغو و مدير مسئول و نويسنده مطلب به محاكم صالحه معرفي ومجازات خواهند شود،پر

 شد.

 تابع شكايت مدعي خصوصي نيست. 27و  26،  25، 24تبصره ـ رسيدگي به جرايم موضوع مواد 

انتشار مذاكرات غيرعلني مجلس شوراي اسالمي ومذاكرات غيرعلني محاكم دادگستري يا  ـ 29ماده 

قات مراجع اطالعاتي و قضايي كه طبق قانون، افشاي آن مجاز نيست، ممنوع است و درصورت تحقي

 تخلف طبق نظر حاكم شرع و قانون تعزيرات با وي رفتار خواهد شد.

 


