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سندینو یم آنچه و قلم به سوگند...  سطرونیما و والقلم " ن "  

میکر قرآن  

کند یم نیمع قانون آنرا لیتفص ، باشند یعموم حقوق ای اسالم یمبان به مخل آنکه مگر ، آزادند مطالب انیب در مطبوعات و اتینشر   

24 اصل یاساس قانون  

80/8٠/٨٨00ف  یتعار:  اول فصل   

: 4 ماده   

  ، یانتقاد ، یخبر گوناگون یها نهیزم در فیرد شماره و خیتار و ثابت نام با منظم طور به که یاتینشر از عبارتند قانون نیا در مطبوعات

شوند یم منتشر نهایا رینظا و یورزش ، یهنر ، ینظام ، یفن ، یعلم ، ینید ، یفرهنگ ، یکشاورز ، یاقتصاد ، یاسیس  ، یاجتماع  

 ، نوشتار قالب در را گزارش و مصاحبه ل،یتحل ، خبر انواع ، (تالیجید) یرقم طیمح در مستمر طور به که است یا رسانه ، یکیالکترون هینشر

دینما یم منتشر ریوتصو صدا  

 صدا ، نوشتار قالب در گزارش و مصاحبه ، لیتحل ، خبر انتشار و پردازش ، یآور جمع نهیزم در که است یخبر یا مؤسسه ، یداخل یخبرگزار

دینما یم تیفعال آن ریغ ای و(  تالیجید ) یرقم طیمح در ریتصو و  

: 4 تبصره   

ابدی یم انتشار مرتب طور به که دارد یا هینشر به اختصاص العاده فوق انتشار  

: 2 تبصره  

 است یعموم نیقوان تابع و بوده خارج مطبوعات قانون شمول از گردد منتشر مطبوعات بر نظارت أتیه از پروانه اخذ بدون که یا هینشر

03/34/40٣١  

: 0 تبصره   

03/34/40٣١ است قانون نیا مواد مشمول یکیالکترون اتینشر هیکل  

: 4 تبصره  

 نیا در مقرر احکام مشمول یدادرس نحوه و مرجع و مجازاتها و جرائم و یقانون یتهایحما ، فیوظا ، حقوق ثیح از یداخل یهایخبرگزار

باشند یم آن اصالحات و قانون  
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 سندهینو و مسؤول ریمد یبرا که هستند ییتهایمسؤول همان یدارا مورد حسب هایخبرگزار مطالب کنندگان هیته و سندگانینو و رعاملیمد

است شده منظور مطبوعات  

خواهدبود مطبوعات بر نظارت أتیه همان ، هایخبرگزار بر نظارت أتیه  

38/3١/4088 دیرس خواهد رانیوز أتیه بیتصو به یاسالم ارشاد و فرهنگ وزارت شنهادیپ با ماه سه ظرف تبصره نیا یاجرائ نامهن یآئ  

مطبوعات رسالت:  دوم فصل   

: 2 ماده   

: از است عبارت دارد عهده بر یاسالم یجمهور نظام در مطبوعات که یرسالت  

4 ماده در اشاره مورد نهیزم چند ای کی در مردم دانش و معلومات سطح بردن باال و یعموم افکار ساختن روشن(  الف   

است شده انیب یاسالم یجمهور یاساس قانون در که یاهداف شبردیپ(  ب  

  ، نژاد اساس بر مردم یبند دسته مانند گر،یکدی درمقابل جامعه مختلف اقشار ندادن قرار و زیانگ تفرقه و کاذب یهایمرزبند ینف یبرا تالش(  ج

... و یمحل سنن ، رسوم ، زبان  

 و یاسالم لیاص فرهنگ غیتبل و جیترو و(  ...و فحشاء اشاعه ، یپرست تجمل ، لغو ، ریتبذ ، اسراف  ) یاستعمار فرهنگ مظاهر با مبارزه(  د 

یاخالق فضائل گسترش  

یغرب نه و یشرق نه استیس میتحک و حفظ(  هـ  

: تبصره   

 یاسالم یجمهور ریمس ودر نبوده تضاد در وجه چیه به گرید موارد وبا میسه الذکر فوق موارد از یکی درتحقق دحداقلیبا مطبوعات از کی هر

 باشد

مطبوعات حقوق:  سوم فصل   

: 0 ماده   

 به  و درج جامعه مصالح و یاسالم نیمواز تیرعا با را نیمسئول و مردم حاتیتوض ، شنهادهایپ ، سازنده انتقادات ، نظرات دارند حق مطبوعات

برسانند عموم اطالع  

:  تبصره   

باشد یم بیتخر و ریتحق ن،یتوه از زیپره و استدالل و منطق بودن دارا به مشروط سازنده انتقاد  
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: 4 ماده   

 اتینشر کنترل و سانسور به ای و دیآ بر مطبوعات بر فشار اعمال صدد در یا مقاله ای مطلب چاپ یبرا ندارد حق یدولت ریغ و یدولت مقام چیه

کند مبادرت  

: 5 ماده   

 مطبوعات یقانون حق قانون نیا تیرعا با باشد جامعه مصالح وحفظ یعموم یآگاه شیمنظورافزا به که یخارج و یداخل اخبار انتشار و کسب

 است

: 4 تبصره   

 دائم انفصال به تکرار صورت در و سال دو تا ماه شش از خدمت انفصال به دادگاه حکم به یشاک داشتن شرط به( 5) و( 4) مواد از متخلف

03/34/40٣١  شد خواهد محکوم یدولت خدمات از  

: 2 تبصره   

 ماه دو تا موقتاً را متخلف هینشر تواند یم دادگاه ، تخلف صورت در ، است االتباع الزم مطبوعات یبرا یمل تیامن یعال یشورا مصوبات

03/34/40٣١  دینما یدگیرس نوبت از خارج را پرونده و فیتوق  

: 0 تبصره   

  ، هینشر نام به صورت نیا ریغ در و او نام به شود منتشر(  مستعار ای یاصل نام به  ) اثر آورنده دیپد نام به اگر اتینشر یاختصاص مطالب

03/34/40٣١  باشد یم هنرمندان و مصنفان و مؤلفان حقوق از تیحما قانون مشمول  

مطبوعات حدود:  چهارم فصل   

: 6 ماده   

03/34/40٣١  آزادند شوند یم مشخص فصل نیا در که یخصوص و  یعموم حقوق و اسالم احکام و یمبان به اخالل موارد در جز اتینشر  

کند وارد لطمه یاسالم یجمهور اساس به که یمطالب جیترو و یاسالم نیمواز مخالف و یالحاد مطالب نشر   4  

یعموم عفت خالف مطالب و ریتصاو و عکسها انتشار و منکرات و فحشاء اشاعه   2  

ریتبذ و اسراف جیترو و غیتبل   0  

یقوم و ینژاد مسائل طرح قیطر از ژهیو به جامعه، اقشار نیب ما اختالف جادیا   4  

03/34/40٣١ خارج ای داخل در رانیا یاسالم یجمهور منافع و تیثیح ت،یامن هیعل یاعمال ارتکاب به گروهها و افراد قیتشو و صیتحر   5  
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 ، ینظام استحکامات و نقشه ، یاسالم یجمهور مسلح یروهاین اسرار محرمانه، مسائل و دستورها و اسناد انتشار و نمودن فاش   6

قانون مجوز بدون ییقضا مراجع قاتیتحق و یدادگستر یعلن ریغ محاکم و یاسالم یشورا مجلس یعلن ریغ مذاکرات انتشار  

دیتقل مسلم مراجع و یرهبر معظم مقام به اهانت نیهمچن و آن مقدسات و اسالم نیمب نید به اهانت   ٣  

 قیطر از چه اگر ، دارند یشرع حرمت که یحقوق و یقیحق اشخاص به نیتوه و کشور افراد از کی هر و ارگانها ، نهادها ، مقامات به افترا   8

باشد کاتوریکار ای عکس انتشار  

 از غیتبل که ینحو به(  یخارج و یداخل  ) اسالم مخالف و منحرف یگروهها و احزاب و مطبوعات از مطالب نقل نیهمچن و یادب یسرقتها   ١

کند یم مشخص نامه نییآ را فوق موارد حدود باشد آنها  

 و نامشروع تجمالت و فاتیتشر غیتبل زن، جنس به نیتوه و ریتحق ، یمحتو و ریتصاو در(  مرد و زن از اعم  ) افراد از یابزار استفاده   43

24/35/40٣٣ یرقانونیغ  

03/34/40٣١ گرانید مطالب فیتحر ای و واقع خالف مطالب و عاتیشا پخش   44  

03/34/40٣١ یاساس قانون اصول هیعل مطلب انتشار   42  

: 4 تبصره   

ترجمه صورت به ولو ریغ ای خود به گرانید یها نوشته و آثار از یتوجه قابل بخش ای تمام یعمد دادن نسبت از است عبارت یادب سرقت  

: 2 تبصره   

 مستوجب اصرار صورت در و بود خواهد یاسالم مجازات قانون( 6١8) ماده در مقرر یمجازاتها مستوجب ماده نیا در مندرج موارد از متخلف

24/35/40٣٣ باشد یم پروانه لغو و مجازات دیتشد  

: ٣ ماده   

03/34/40٣١:  شود یم محسوب جرم و ممنوع لیذ موارد  

 دائم ای موقت طور به دادگاه دستور به ای و است دهیگرد لغو آن پروانه ای و نشده صادر آن یبرا پروانه که یا هینشر انتشار و چاپ ( الف 

است دهیگرد لیتعط  

است شده متعهد آن نوع به یمتقاض که آنچه باشد ریمغا آن مطالب اکثر که یا گونه به هینشر انتشار(  ب  

شود اشتباه شکل و عالمت نام، نظر از اند شده لیتعط دائم ای موقت طور به که یاتینشر ای موجود اتینشر با که ینحو به هینشر انتشار(  ج  

آن چاپخانه و هینشر اداره ینشان و مسئول ریمد و ازیامت صاحب نام ذکر بدون هینشر انتشار(  د   
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  : تبصره 

 أتیه ای صالح دادگاه یسو از که یاتینشر و مطبوعات عرضه و انتشار و چاپ به مجاز ،  اتینشر فروش و عیتوز ، چاپ ، نشر مراکز

03/34/40٣١ باشند ینم ، شود داده صیتشخ قانون نیا در مندرج اصول با ریمغا نظارت  

پروانه صدور مراحل و یمتقاض طیشرا:  پنجم فصل   

  : 8 ماده

 از اتینشر استفاده  است آزاد یاسالم ارشاد و فرهنگ وزارت از پروانه اخذ و یرانیا هیسرما با یحقوق ای یقیحق اشخاص توسط هینشر انتشار

03/34/40٣١ شود یم محسوب جرم و ممنوع میرمستقیغ ای میمستق یخارج کمک  

: 4 تبصره   

 چهار در یرانیا ریغ اشخاص تیمسئول و هیسرما با تواند یم شود یم منتشر گرید یکشورها یاسالم بخشیآزاد یسازمانها طرف از که یمطبوعات

شوند منتشر خارجه امور و ارشاد نیوزارت موافقت و رانیا میمق انیخارج به مربوطه نیقوان چوب  

: 2 تبصره   

  گردد افتیدر خارجه امور وزارت و یاسالم ارشاد و فرهنگ وزارت نظارت با که یدولت ریغ یخارج یحقوق ای یقیحق اشخاص یکمکها

03/34/40٣١ بود نخواهد ماده نیا مشمول  

: 0 تبصره   

 درخواست صورت در مگر شود یم محسوب جرم و است ممنوع آن امثال و اجاره ،یشرط ، یقطع از اعم ریغ به هینشر ازیامت یواگذار

03/34/40٣١  نظارت أتیه بیتصو و ازیامت صاحب یکتب  

: ١ ماده   

باشد ریز طیشرا یدارا دیبا ازیامت صاحب یمتقاض یقیحق شخص  

: باشد ریز طیشرا یدارا دیبا ازیامت یمتقاض یقیحق شخص ( الف   

رانیا تیتابع   4  

سن سال 25 حداقل بودن دارا   2  

ریتقص و تقلب به یورشکستگ و حجر عدم   0  

باشد یاجتماع حقوق از تیمحروم موجب که یاسالم نیمواز براساس یفریک تیمحکوم سابقه و اخالق فساد به اشتهار عدم   4  
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قانون نیا( 43) ماده موضوع نظارت أتیه صیتشخ به یا حوزه علوم در سطح انیپا ای و سانسیل حد در یعلم تیصالح داشتن   5  

یاساس قانون به یعمل التزام و یبندیپا   6  

: باشند لیذ طیشرا یدارا دیبا ازیامت یمتقاض یحقوق اشخاص ( ب  

باشد هینشر انتشار به مجاز خود لیتشک قانون ای و اساسنامه در و باشد شده یط یحقوق تیشخص ثبت یقانون مراحل   4  

 یحقوق تیشخص یائیجغراف محدوده همان آن انتشار یائیجغراف محدوده و بوده یحقوق شخص تیفعال نهیزم با مرتبط هینشر تیفعال نهیزم   2

03/34/40٣١ باشد  

  : 4 تبصره 

دینما یمعرف ماده نیا در مندرج طیشرا واجد مسئول ریمد عنوان به را یگرید شخص ای خود است موظف هینشر ازیامت یمتقاض  

: 2 تبصره   

 آنان اریاخت در گانیرا و منتشر کارکنان استفاده یبرا فقط که یخصوص ای یدولت شرکت و مؤسسه سازمان، کی یداخل اتینشر یبرا

است یکاف قانون نیا 2 ماده تیرعا با یاسالم ارشاد وزارت اجازه تنها ردیگ یم قرار  

: 0 تبصره   

کرد منتشر هینشر کی از شیب توان ینم پروانه کی با  

: 4 تبصره   

 با رابطه در امور گرید و رسد یم چاپ به هینشر در که یمطالب کیکای تیمسئول و است مسئول هینشر یکل یمش خط قبال در ازیامت صاحب

بود خواهد مسئول ریمد عهده به هینشر  

: 5 تبصره   

 رهیمد أتیه یرؤسا و عامل رانیمد ، یدولت یسازمانها یرؤسا یژاندارمر  ، یشهربان و ارتش یامرا ، استانداران ، رانیوز ، رانیوز نخست

 فرمانداران ، سفرا ن،یمجلس ندگانینما ، است نام ذکر مستلزم آن مورد در حکم شمول که یمؤسسات و شرکتها هیکل و یدولت یبانکها و شرکتها

 و استانها مراکز و تهران در زیرستاخ دفاتر یرؤسا ، ساواک یاعضا ، استانها مراکز و تهران شهرستان و شهر یانجمنها یرؤسا  ، شهرداران ،

 که یکسان نیهمچن و بوده مذکور مشاغل در 405٣ بهمن 22 تا 4042 خرداد پانزدهم یزمان فاصله در که سابق میرژ به وابستگان و شهرستانها

 گونه هر و  هینشر انتشار از ، اند بوده گذشته میرژ یغاتیتبل خدمتگزار اجتماعات در یسخنران با ونیزیتلو ویراد مطبوعات، قیطر از مدت نیا در

03/34/40٣١ محرومند یمطبوعات تیفعال  
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: 6 تبصره   

 و یدادگستر و اطالعات وزارت  ) صالح یذ مراجع از مسؤول ریمد و یمتقاض تیصالح یبررس جهت است موظف نظارت أتیه

ندینما استعالم(  رانیا یاسالم یجمهور یانتظام یروین  

 از پاسخ عدم صورت در ، ندینما اعالم نظارت أتیه به معتبر مدارک و مستندات همراه را خود نظر ماه دو تا حداکثر موظفند مذکور مراجع 

03/34/40٣١. گردد یم یتلق شده دییتأ آنان تیصالح گرید لیدل فقدان و مذکور مراجع یسو  

  : ٣ تبصره 

 یاشخاص ریسا و سندهینو تیمسئول یناف تیمسئول نیا یول است مسؤول ریمد عهده به شود یم منتشر هینشر در که یمطالب و مقاالت تیمسئول

03/34/40٣١ بود نخواهد باشند داشته دخالت جرم ارتکاب در که  

: 8 تبصره  

 و یانقالب ضد اعمال جرم به که یاسالم انقالب یدادگاهها نیمحکوم و یرقانونیغ یگروهها ای و انقالب ضد یگروهها هواداران و اعضاء

 حق کنند یم غیتبل ای و تیفعال رانیا یاسالم یجمهور نظام هیعل که یکسان نیهمچن و اند افتهی تیمحکوم یخارج و یداخل تیامن هیعل ای

03/34/40٣١. ندارند را اتینشر در سمت قبول و یمطبوعات تیفعال چگونهیه  

: 43 ماده   

:از عبارتند  باشند یم یاسالم انقالب به مؤمن و الزم یاخالق و یعلم تیصالح صاحب و مسلمان افراد از که برمطبوعات نظارت أتیه یاعضا  

هیقضائ قوه سیرئ انتخاب به قضات از یکی(  الف   

یو اریاالخت تام ندهینما ای یاسالم ارشاد و فرهنگ ریوز(  ب  

مجلس انتخاب به یاسالم یشورا مجلس ندگانینما از یکی(  ج  

یعال آموزش و فرهنگ ریوز انتخاب به دانشگاه دیاسات از یکی(  د   

آنان انتخاب به مطبوعات مسؤول رانیمد از یکیـ ( ه  

قم هیعلم حوزه یعال یشورا انتخاب به هیعلم حوزه دیاسات از یکی(  و   

03/34/40٣١. شورا آن انتخاب به یفرهنگ انقالب یعال یشورا یاعضا از یکی(  ز   
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: 4 تبصره  

 به سال دو مدت یبرا مقررات اتمام از قبل ماه کی ظرف بعد یها دوره در و اول دوره در قانون نیا بیتصو از پس ماه دو ظرف أتیه نیا

شود یم لیتشک یاسالم ارشاد ریوز دعوت  

: 2 تبصره   

03/34/40٣١ بود نخواهد محاکم در نفع یذ افراد یدعوا اقامه و تیشکا مانع امر نیا ، است یقطع نظارت أتیه ماتیتصم  

: 0 تبصره   

03/34/40٣١ دینما یم فهیوظ انجام أتیه آن نظر ریز و شود یم لیتشک یاسالم ارشاد و فرهنگ وزارت امکانات با نظارت أتیه رخانهیدب  

: 4 تبصره   

ی نامزدها تیصالح صیتشخ ومرجع است ماده نیا "هـ" بند موضوع انتخابات جلسه یوبرگزار دعوت تیمسئول یارشاداسالم وزارت

 خیتار از قانون نیا ، باشند یم ج و ب و الف یبندها افراد از مرکب ینفر سه أتیه ماده نیا صدر در مندرج طیشرا اساس بر مزبور انتخابات

34/34/4065  بود خواهد االجرا الزم بیتصو  

: 5 تبصره   

 گرید و مجلس در مذکور أتیه عملکرد یپاسخگو و داشت خواهد عهده بر را مطبوعات بر نظارت أتیه استیر یاسالم ارشاد و فرهنگ ریوز

03/34/40٣١ بود خواهد صالح یذ مراجع  

: 44 ماده   

است مطبوعات بر نظارت أتیه عهده به مسئول ریمد و یمتقاض تیصالح صیتشخ و پروانه صدور درخواست به یدگیرس  

: تبصره   

 با و( 43) ماده در مقرر نظارت أتیه صیتشخ به ، شود فاقد را قانون نیا( ١) ماده در مقرر طیشرا از یکی پروانه صاحب که یصورت در

03/34/40٣١ شود یم لغو هینشر پروانه آن یها تبصره تیرعا  

: 42 ماده   

 کی مدت ظرف نظارت أتیه یاعضا از نفر دو حداقل یتقاضا به ای رأساً را اتینشر تخلف است موظف یاسالم ارشاد و فرهنگ وزارت

 میتقد صالح دادگاه به یقانون گردیپ جهت را مراتب ، نظارت أتیه قیطر از ای و میمستق طور به لزوم صورت در و داده قرار یبررس مورد ماه

دینما  
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: تبصره   

 و دینما فیتوق را هینشر تواند یم نظارت أتیه( ٣) ماده( د ) و( ج) ،( ب) بند و( 4) و( 0) بند جز به( 6) ماده موضوع تخلفات مورد در

03/34/40٣١ دینما ارسال دادگاه به یدگیرس جهت را پرونده هفته کی ظرف است موظف فیتوق صورت در  

: 40 ماده   

 با مسئول ریمد و یمتقاض تیصالح درباره هینشر کی به ازیامت جهت تقاضا افتیدر خیتار از ماه سه مدت ظرف است مکلف نظارت أتیه

 ریوز به اجراء جهت شواهد و دالئل ذکر با را تقاضا قبول ای رد مراتب و داده انجام را الزم یهایدگیرس قانون نیا در مقرر طیشرا تیرعا

 انتشار پروانه یمتقاض یبرا نظارت أتیه موافقت خیتار از ماه دو ظرف حداکثر است موظف یاسالم ارشاد وزارت و د،ینما گزارش ارشاد

کند صادر  

: 44 ماده   

ف ظر حداکثر است موظف ازیامت صاحب دهد، استعفا ای و شود فوت ای ، گردد فاقد را ١ ماده در مندرج طیشرا مسئول ریمد که یصورت در

 شود، یم یریجلوگ او هینشر انتشار از صورت نیا ریغ در کند، یمعرف یاسالم ارشاد وزارت به باشد طیشرا واجد که را یگرید شخص ماه سه 

است ازیامت صاحب عهده به ریمد یتهایمسئول ، است دهینرس دییتأ به ریمد تیصالح که یزمان تا  

: 45 ماده   

بود خواهد یاسالم ارشاد وزارت توسط یمعرف خیتار از ماه سه حداکثر د،یجد مسئول ریمد دییتأ عدم ای دییتأ بر یمبن نظارت أتیه نظر اعالم  

: 46 ماده   

 و  یکتب اخطار بار کی با صورت نیا ریغ در و کند منتشر را مربوطه هینشر پروانه، صدور از پس ماه شش ظرف است موظف ازیامت صاحب

 عذر بدون اگر زین سال کی در هینشر منظم انتشار عدم رود، یم نیب از پروانه اعتبار موجه عذر عدم صورت در گرید روز پانزده فرصت دادن

بود خواهد پروانه لغو موجب ، باشد(  نظارت أتیه صیتشخ به  ) موجه  

: تبصره   

 صاحب پروانه موجه عذر بدون سال کی ظرف نشر عدم صورت در و بوده یمستثن فوق ماده از(  سالنامه  ) شود یم منتشر ساالنه که یا هینشر

شد خواهد لغو ازیامت  
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: 4٣ ماده  

 خیتار  از ماه سه ظرف که نیا بر مشروط ، است یباق خود اعتبار به است شده صادر یکنون اتینشر یبرا سابق مقررات طبق بر که ییها پروانه

دینما اقدام قانون نیا با ، خود وضع قیتطب یبرا ازیامت صاحب ، قانون نیا اجراء  

: 48 ماده   

  بیترت و تیفعال نهیزم زین و رسد یم چاپ به آن در هینشر که یا چاپخانه و اداره ینشان ، مسئول ریمد ، ازیامت صاحب نام دیبا شماره هر در

 مکلف زین ها چاپخانه ، شود اعالن ثابت محل و نیمع صفحه در(  رهیغ و یهنر ، یادب ، یاقتصاد ، یاسیس ، یعلم ، ینید ) هینشر نوع انتشار

باشند یم ماده نیا مفاد تیرعا به  

: 4١ ماده   

 حسب بر که کشور یقاتیتحق مراکز از یکی طرف از که یخدمات ای کاال دیتمج و فیتعر بر مشتمل که یتجارت یها یآگه چاپ در اتینشر

 یبندها و یغاتیتبل یآگه یکانونها تیفعال و کار نحوه بر نظارت و سیتأس نامه نییآ 42 ماده تیرعا با گردد دییتأ ، باشند داشته تیرسم نیقوان

باشند یم مجاز مربوطه  

: تبصره   

 فیتعر نیا متن ، هستند خدمات و کاال از قیتشو و فیتعر بر مشتمل یها یآگه درج به مجاز مطبوعات ، ماده نیا طبق که یموارد در

رود فراتر ماده نیا در مذکور یقانون مراکز یرسم رنامهیتقد متن از تواند ینم قیتشو و  

: 23 ماده   

 و  درآمد ساالنه النیب و کند ثبت آن در را خود درآمد و مخارج هیکل و هیته قانون طبق بر شده پلمب یمحاسبات دفاتر دیبا مجله ای روزنامه هر

دینما یم یبازرس را مؤسسات یمال دفاتر ، بداند الزم وقت هر یاسالم ارشاد وزارت ، بفرستد یاسالم ارشاد وزارت به را مخارج  

: تبصره   

دهند اطالع یاسالم ارشاد وزارت به کتباً را خود انهیماه فروش راژیت ماهه همه مکلفند مطبوعات هیکل  

: 24 ماده   

ندینما ارسال گانیرا و مرتب طور به ریز مراجع از کیهر به نسخه دو ، هینشر شماره هر از موظفند اتینشر مسؤول رانیمد  

یاسالم ارشاد و فرهنگ وزارت( د الف   

یاسالم یشورا مجلس(  ب  
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03/34/40٣١ نشر محل استان مرکز یدادگستر(  ج  

: 22 ماده   

است یاسالم یجمهور نظام و یاساس قانون و یشرع نیمواز اساس بر آن خروج زین و کشور به مطبوعات ورود  

جرائم:  ششم فصل   

: 20 ماده   

  ، شود مشاهده(  یحقوق ای یقیحق از اعم  ) شخص به نسبت انتقاد ای و واقع خالف ای افترا، ای نیتوه بر مشتمل یمطالب مطبوعات در گاه هر

 یکی در را پاسخها و حاتیتوض گونه آن است موظف مزبور هینشر و بفرستد هینشر همان یبرا کتباً ماه کی ظرف را آن پاسخ دارد حق نفعیذ

 به یمجان ، است شده منتشر مطلب اصل که حروف همان ای و ستون و صفحه همان در ، شود یم منتشر پاسخ وصول از پس که یا شماره دو از

نباشد یکس به افترا و نیتوه متضمن و نکند تجاوز اصل برابر دو از جواب آنکه شرط به  ، برساند چاپ . 

: 4 تبصره   

 پاسخ از یقسمت درج است یباق معترض یبرا مجدد ییپاسخگو حق ، کند چاپ یمجدد حاتیتوض ای مطالب مذکور پاسخ بر عالوه هینشر اگر

شود درج شماره کی در دیبا پاسخ متن و است درج عدم حکم در آن به یمطالب افزودن نیهمچن و سازد مفهوم نا ای ناقص آنرا که یصورت به  

: 2 تبصره   

 رفتن چاپ ریز از شیپ ساعت شش حداقل آنکه شرط به گردد درج هینشر شماره نیاول در دیبا انتخابات انیجر در یانتخابات ینامزدها پاسخ

باشد شده افتیدر دیرس و میتسل هینشر دفتر به پاسخ هینشر  

: 0 تبصره   

 یدادگستر سیرئ و کند تیشکا یدادگستر به تواند یم یشاک ، نسازد منتشر را پاسخ ای ورزد امتناع پاسخ درج از هینشر که یصورت در

 فیتوق دستور از پس را پرونده نشود، واقع مؤثر اخطار نیا هرگاه و کند یم اخطار هینشر به پاسخ نشر جهت تیشکا صحت احراز صورت در

کند یم ارسال دادگاه به کرد نخواهد تجاوز روز ده از حداکثر آن مدت که هینشر موقت  

: 4 تبصره   

03/34/40٣١ باشد ینم یقضائ مراجع به تیشکا جهت در یشاک اراتیاخت یناف آن یها تبصره و ماده نیا موضوع اقدامات  

: 24 ماده   
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 به صلح ای جنگ زمان در را ینظام استحکامات و قالع یها نقشه ای و سپاه و ارتش اسرار و ینظام محرمانه یدستورها و اسناد که یاشخاص

شود یدگیرس مقررات برابر تا لیتحو دادگاه به کنند منتشر و فاش مطبوعات از یکی لهیوس  

: 25 ماده   

 مجازات قانون در که کشور یخارج استیس ای یداخل تیامن ضد بر یتیجنا ای جرم ارتکاب به حاًیصر را مردم ، مطبوعات لهیوس به کس هر

 و محکوم جرم همان معاونت مجازات به ، شود مترتب آن بر یاثر که یصورت در دینما قیتشو و صیتحر ، است شده ینیب شیپ یعموم

شد خواهد رفتار یو با راتیتعز قانون اساس بر شرع حاکم نظر طبق ، نشود مترتب آن بر یاثر که یصورت در  

: 26 ماده   

 و صادر یو حق در ارتداد حکم شود منجر ارتداد به که یصورت در ، کند اهانت آن مقدسات و اسالم نیمب نید به مطبوعات لهیوس به کس هر

شد خواهد رفتار یو با راتیتعز قانون اساس بر شرع حاکم نظر طبق انجامدین ارتداد به اگر و اجرا  

: 2٣ ماده   

 به مطلب سندهینو و مسئول ریمد و لغو هینشر آن پروانه ، شود اهانت دیتقل مسلم مراجع ای و رانیا یاسالم یجمهور رهبر به یا هینشر در گاه هر

شد خواهند مجازات و یمعرف صالحه محاکم  

: تبصره   

ستین یخصوص یمدع تیشکا تابع ،2٣ ،26 ،25 ،24 مواد موضوع جرائم به یدگیرس  

: 28 ماده   

 پروانه  لغو و ریتعز دیتشد موجب آن بر اصرار و است یشرع ریتعز موجب و ممنوع یعموم عفت خالف مطالب و ریتصاو و عکسها انتشار

بود خواهد  

: 2١ ماده   

 قانونق طب که ییقضا و یاطالعات مراجع قاتیتحق ای یدادگستر محاکم یعلن ریغ مذاکرات و یاسالم یشورا مجلس یعلن ریغ مذاکرات انتشار

شد خواهد رفتار یو با راتیتعز قانون شرع حاکم نظر طبق تخلف صورت در و است ممنوع ستین مجاز آن افشاء  
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: 03 ماده  

 ریمد .است ممنوع اشخاص به نسبت آن رینظا و زیآم نیتوه ینسبتها ای کیرک الفاظ و فحش ای افتراء ای تهمت بر مشتمل مطلب نوع هر انتشار

د استردا صورت در و است یخصوص یشاک تیشکا به موکول مزبور جرائم بیتعق و گردد، یم یمعرف ییقضا محاکم به مجازات جهت مسئول

شد خواهد متوقف باشد که یا مرحله هر در بیتعق تیشکا  

: 4 تبصره   

 صالحه دادگاه به آمده وارد او بر مزبور مطالب نشر از که یخسارت مطالبه یبرا تواند یم(  یحقوق و یقیحق از اعم  ) یشاک فوق موارد در

دینما صادر متناسب حکم و یدگیرس آن به نسبت است مکلف زین دادگاه و نموده تیشکا  

: 2 تبصره   

 ورثه از کی هر د،یآ حساب به یو بازماندگان به یهتاک عرفاً یول بوده یمتوف شخص به راجع فوق ماده در مذکور مطالب انتشار گاه هر

دینما یدعو اقامه فوق تبصره و ماده طبق یحقوق ای ییجزا نظر از تواند یم یقانون  

: 04 ماده   

 ییقضا محاکم به مسئول ریمد و است ممنوع باشد یشخص اسرار یافشا ای و تیثیح ای و شرف هتک به دیتهد بر مشتمل که یمطالب انتشار

شد خواهد رفتار راتیتعز قانون طبق یو با و یمعرف  

: تبصره   

 یمطلب یدگیرس مورد به نسبت ندارد حق تیشکا مورد هینشر ، است یدگیرس و قیتحق مرحله در پرونده که یزمان تا 04 ، 03 مواد در

 از بعد شماره نیاول شامل فیتوق نیا کند، صادر را هینشر فیتوق حکم قاتیتحق ختم از قبل دیبا دادگاه سیرئ تخلف صورت در ، دهد نشر

03/34/40٣١ شود یم یریجلوگ هینشر انتشار از دادگاه یرأ صدور موقع تا تکرار صورت در و شود یم ابالغ  

: 02 ماده   

 مبادرت هینشر انتشار به پروانه داشتن بدون ای کند، یمعرف مسئول ریمد ای انتشار پروانه صاحب واقع خالف بر را خود یا هینشر در کس هر

شد خواهد رفتار یو با شرع حاکم نظر طبق ، دینما  

شود یم زین اند داده دست از قانون طبق را مزبور یسمتها که یمسئول رانیمد و پروانه دارندگان شامل ماده نیا مقررات   
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: 00 ماده  

 از باشد، اشتباه امکان خوانندگان یبرا که یطور به شود دیتقل یجزئ راتییتغ با ولو یگرید هینشر عالمت ای نام ، هینشر انتشار در هرگاه(  الف

 ونیلیم ده تا الیر(  4 333  333) ونیلیم کی از ینقد یجزا و ماه سه تا روز کی و شصت یریتعز حبس به مرتکب و یریجلوگ آن انتشار

است یخصوص یشاک تیشکا به منوط مجازات و جرم بیتعق،  شود یم محکوم الیر(  43 333  333)  

 شکل و عالمت ، نام نظر از مذکور هینشر با که ینحو به شده فیتوق هینشر یجا به گرید هینشر نوع هر انتشار ، هینشر کی فیتوق از پس(  ب

 دو از ینقد یجزا و ماه شش تا ماه سه از یریتعز حبس مجازات به مرتکب،  گردد یم فیتوق بالفاصله دیجد هینشر و است ممنوع شود مشتبه

03/34/40٣١ شود یم محکوم الیر  ( 23 333  333) ونیلیم ستیب تا الیر  ( 2  333333) ونیلیم  

: 04 ماده    

 در،  باشد یقضائ مراجع ریسا ای انقالب ای یعموم محاکم در تواند یم یذات تیصالح به مربوط نیقوان به توجه با یمطبوعات جرائم به یدگیرس

است یالزام منصفه أتیه حضور و بودن یعلن صورت هر  

:  تبصره   

03/34/40٣١ شود یم یدگیرس استانها مراکز صالح محاکم در یمطبوعات جرائم به  

: 05 ماده   

 یکی به متخلف باشد نشده نییتع مجازات آن یبرا قانون نیا و یاسالم مجازات قانون در چنانچه و است جرم قانون نیا مقررات از تخلف

: شود یم محکوم لیذ یمجازاتها از  

الیر(  23 333  333) ونیلیم ستیب تا(  4 333  333) ونیلیم کی از ینقد یجزا(  الف   

اتینشر ریسا مورد در سال کی تا حداکثر و ها روزنامه مورد در ماه شش تا حداکثر هینشر لیتعط(  ب  

: تبصره   

دینما لیتبد لیذ یمجازاتها از یکی به را شالق و حبس مجازات یمطبوعات جرائم در تواند یم دادگاه  

الیر(  53 333  333) ونیلیم پنجاه تا(  2 333  333) ونیلیم دو از ینقد یجزا(  الف   

اتینشر ریسا مورد در سال کی تا و ها روزنامه مورد در ماه شش تا حداکثر هینشر لیتعط(  ب  

03/34/40٣١ سال پنج تا حداکثر یمطبوعات یتهایمسئول از تیمحروم(  ج  
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٨8/8٨/٨٨٣٠  مطبوعات منصفه أتیه : هفتم فصل  

: 06 ماده   

بود خواهد لیذ قیطر به منصفه أتیه انتخاب  

 کل سیرئ و یو حضور با و یاسالم ارشاد و فرهنگ ریوز دعوت به تهران در منصفه أتیه اعضاء نییتع جهت مهرماه در بار کی سال دو هر 

 به استان مراکز در و کشور سراسر جمعه ائمه یگذار استیس یشورا ندهینما و غاتیتبل سازمان سیرئ ، شهر یشورا سیرئ ، استان یدادگستر

 سازمان سیرئ استان، مرکز شهر یشورا سیرئ ، استان یدادگستر کل سیرئ و یو حضور با و استان یاسالم ارشاد و فرهنگ کل ریمد دعوت

شود یم لیتشک یو ندهینما ای استان مرکز جمعه امام و غاتیتبل  

 ، ونیروحان ) یاجتماع مختلف یگروهها نیب از را یعموم اعتماد مورد افراد از نفر( 44) استانها ریسا در و نفر( 24) تهران در مذکور أتیه 

 ، کارگران ، کارمندان ، اصناف ، آموزگاران و رانیدب ، یدادگستر یوکال ، نگاران روزنامه و سندگانینو ، مهندسان ، پزشکان ، دانشگاه دیاسات

کند یم انتخاب منصفه أتیه اعضاء عنوان به(  انیجیبس  و هنرمندان ، کشاورزان  

: 4 تبصره   

 و شده ادی افراد از دعوت به نسبت باشد یم مکلف یدادگستر کل سیرئ ، نشود انجام مقرر مهلت در ماده نیا موضوع مفاد چنانچه

دینما اقدام منصفه أتیه انتخاب  

: 2 تبصره   

 داده جلسه لیتشک ماه کی ظرف است موظف ماده نیا در مذکور أتیه ، برسد کمتر ای نفر ده به منصفه أتیه یاعضا یلیدل هر به چنانچه

دینما اقدام منصفه أتیه یاعضا لیتکم به نسبت و  

: 0٣ ماده   

باشند ریز طیشرا یدارا دیبا منصفه أتیه اعضاء  

تأهل و سن سال یس حداقل داشتن   4  

یفریک مؤثر تیمحکوم سابقه نداشتن   2  

شهرت حسن و صداقت امانت، به اشتهار   0  

یمطبوعات و یفرهنگ مسائل با یآشنائ و یعلم تیصالح   4  

: 08 ماده   
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 گردد یم ابالغ اعضاء به استان یدادگستر کل سیرئ توسط مراتب قانون، نیا( 06) ماده موضوع ، منصفه أتیه اعضاء انتخاب از پس

 جلسه در تا کند یم دعوت منصفه أتیه اعضاء یتمام از یدگیرس زمان از قبل هفته کی حداقل ،یمطبوعات جرائم به کننده یدگیرس دادگاه

  ابندی حضور محاکمه

 خواهد منصفه أتیه یریگ میتصم مالک حاضران آراء تیاکثر افتی خواهد تیرسم منصفه أتیه اعضاء از نفر هفت حداقل حضور با دادگاه

باشند داشته حضور دادگاه جلسات انیپا تا موظفند أتیه اعضاء  ، بود  

: 4 تبصره   

بود خواهد معتبر حاضر عده مطلق تیاکثر با منصفه و نظارت یأتهایه ماتیتصم  

: 2 تبصره   

 افراد حضور با سوم جلسه در دادگاه ، نرسد نصاب حد به منصفه أتیه  ، یمطبوعات جرم پرونده کی به یدگیرس جلسه دو در چنانچه

دینما یم یدگیرس نفر پنج تعداد به حداقل حاضر  

: 0 تبصره   

دینما یم فهیوظ انجام منصفه أتیه نظر ریز و لیتشک هیقضائ قوه امکانات و بودجه با منصفه أتیه رخانهیدب  

: 0١ ماده   

 اتخاذ در شرکت از ای نشود حاضر دادگاه متناوب جلسه پنج ای یمتوال جلسه دو در موجه عذر بدون چنانچه منصفه أتیه یاعضا از کیهر

 یقطع دادگاه یرأ. شود یم محکوم منصفه أتیه در تیعضو از تیمحروم سال دو به کننده یدگیرس دادگاه حکم با کند یخوددار میتصم

 است

: تبصره   

 یدادرس جلسه از قبل روز دو است موظف ابدی حضور دادگاه جلسه در نتواند موجه عذر وجود علت به منصفه أتیه یاعضا از کیهر

 در که ییعذرها مگر گردد یم محسوب رموجهیغ یو عذر صورت نیا ریغ در ، برساند دادگاه استحضار به مستدل طور به و کتباً را خود عذر

دینما اعالم دادگاه به را خود عذر است موظف حال هر در باشد شده حادث دادگاه جلسه تا فاصله نیا  

است دهیگرد احصاء یدادرس نییآ در که است همان موجه عذر   
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: 43 ماده  

 در بدون کنند یم ادی سوگند میکر قرآن برابر در و متعال خداوند به دادگاه، در خود حضور جلسه نیاول یابتدا در منصفه أتیه یاعضا

ندینما فهیوظ انجام باطل ابطال و حق احقاق راه در ، یدار امانت و یتقو صداقت، تیرعا با و یگروه ای یشخص یها شیگرا گرفتن نظر  

: 44 ماده   

است شده ینیب شیپ قضات رد مورد در قانون طبق که است همان منصفه أتیه یاعضا رد موارد  

: 42 ماده  

ندینما یم دادگاه سیرئ میتسل طرح، جهت کتباً را مراتب ، باشند داشته یسئواالت منصفه أتیه یاعضا ، محاکمه نیح در هرگاه  

: 40 ماده   

دارند یم اعالم دادگاه به ریز مورد دو در را خود یکتب نظر و پرداخته شور به منصفه أتیه اعضاء بالفاصله یدگیرس ختم اعالم از پس  

ر؟یخ ای است بزهکار متهم(  الف   

ر؟یخ ای است فیتخف مستحق ایآ یبزهکار صورت در(  ب  

( 4 تبصره   

دینما یم یرأ صدور به مبادرت قانون طبق و نموده میتصم اتخاذ متهم برائت ای تیمجرم خصوص در دادگاه منصفه أتیه نظر اعالم از پس  

: 2 تبصره   

کند صادر برائت بر یرأ یدگیرس از پس تواند یم دادگاه باشد یبزهکار بر منصفه أتیه میتصم که یصورت در  

: 0 تبصره   

 دیتجد مرحله یدگیرس در. است یخواه نظر دیتجد قابل یقانون مقررات طبق صادره یرأ باشد، تیمجرم بر یمبن دادگاه یرأ که یصورت در

ستین الزم منصفه أتیه حضور نظر  

: 4 تبصره   

ستین الزم یقانون یقرارها صدور و یمقدمات قاتیتحق در منصفه أتیه حضور  

: 44 ماده   

 باشد شده فیتوق قبالً که یصورت در هینشر از نباشد، یاجتماع حقوق سلب مستلزم که باشد یتیمحکوم ای برائت بر یمبن دادگاه حکم هرگاه

باشد یم بالمانع آن مجدد انتشار و شد خواهد فیتوق رفع درنگ یب   
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متفرقه موارد:  هشتم فصل   

: 45 ماده   

 انجام از مانع امر نیا. است یاسالم ارشاد و فرهنگ وزارت عهده بر آنان یمطبوعات رسالت انجام و جرائد عملکرد بر قیدق نظارت

بود نخواهد نظارت أتیه میمستق فهیوظ . 

:46 ماده  

 هر به ای نظارت أتیه یرأ ای دادگاه حکم به که یصورت در تا ندینما مهیب را هینشر کارکنان هیکل موظفند مسؤول ریمد و ازیامت صاحب

شود پرداخت آنان یقانون حقوق کار قانون مقررات طبق مجدد اشتغال زمان تا ، دیگرد لیتعط هینشر گرید لیدل  

:4٣ ماده  

دیرس خواهد رانیوز اتیه بیبتصو و هیته یاسالم ارشاد و فرهنگ وزارت توسط ماه شش حداکثر ظرف قانون نیا ییاجرا نامه نییآ  

: 48 ماده   

 نیقوان هیکل ، بیتصو خیتار از زین و است االجراء الزم بیتصو خیتار از منصفه أتیه و نظارت أتیه لیتشک نحوه مورد در جمله از قانون نیا

گردد یم لغو انقالب یشورا 25/35/4058 مصوب مطبوعات یقانون حهیال جمله از آن با ریمغا  

03/34/40٣١ بیتصو خیتار   

3٣/32/40٣١  نگهبان یشورا دییتا خیتار   


