
  های اجتماعی  آشنایی به قوانین مرتبط با شبکه  

مجازی و تأثیر بسیار زیاد اجتماعی، فرهنگی و سیاسی  رسان به دلیل اهمیت محتوای منتشرشده در فضای در این آگاهی

شود. باید توجه شود که برخی از مصادیق مستقیما در  ها، به بیان قوانین مرتبط با مصادیق محتوای مجرمانه پرداخته می آن

ده است. آشنایی ش طور غیرمستقیم از قوانین دیگر مرتبط با محتوای مجرمانه برداشت ای نبوده و به قانون جرائم رایانه

ها و  های اجتماعی توسط آن های مجرمانه در شبکه های اجتماعی با این قوانین باعث شناسایی محتوا کاربران شبکه

 .گذاری این محتواها خواهد شد اشتراک جلوگیری از انتشار و به

 

  

 الف( محتوا علیه عفت و اخالق عمومی 

 

 ۶ماده  ۲ای و بند  قانون جرائم رایانه ۴۱و مستهجن خالف عفت عمومی )ماده انتشار، توزیع و معامله محتوای مبتذل     •

 قانون مطبوعات(

 

تحریک، تشویق، ترغیب، تهدید یا دعوت به فساد و فحشاء و ارتکاب جرائم منافی عفت یا انحرافات جنسی )بند ب     •

 (اسالمی مجازات قانون  ۶۳۶ای و ماده  قانون جرائم رایانه ۴۱ماده 

 

 قانون مطبوعات( ۶ماده ۲اشاعه فحشاء و منکرات )بند    •

 

قانون جرائم  ۴۱تحریک، تشویق، ترغیب، تهدید یا تطمیع افراد به دستیابی به محتویات مستهجن و مبتذل )ماده     •

 ای( رایانه

 

زن، تبلیغ تشریفات و تجمالت  استفاده ابزاری از افراد )اعم از زن و مرد( در تصاویر و محتوا، تحقیر و توهین به جنس    •

 قانون مطبوعات( ۶ماده ۴۱نامشروع و غیرقانونی )بند 

 

استفاده ابزاری از افراد )اعم از زن و مرد( در تصاویر و محتوا، تحقیر و توهین به جنس زن، تبلیغ تشریفات و تجمالت     •

 قانون مطبوعات( ۶ماده ۴۱نامشروع و غیرقانونی )بند 

 

 امنیت و آسایش عمومیب( محتوا علیه 

 

 قانون مجازات اسالمی( ۱۶۴زدن امنیت کشور )ماده  تشکیل جمعیت، دسته، گروه در فضای مجازی با هدف برهم    •

 

 (اسالمی مجازات قانون  ۱۴۴گذاری )ماده  هرگونه تهدید به بمب    •

 

 (اسالمی تمجازا قانون  ۱۴۲تحریک یا اغوای مردم به جنگ و کشتار یکدیگر )ماده     •

 

 (اسالمی مجازات قانون  ۱۱۱ ماده) تبلیغ علیه نظام جمهوری اسالمی ایران     •



 

 قانون مجازات اسالمی( ۱۱۱های مخالف نظام جمهوری اسالمی ایران )ماده  ها و سازمان تبلیغ به نفع گروه    •

 

تحریک نیروهای رزمنده یا اشخاصی که به نحوی از انحا در خدمت نیروهای مسلح هستند به عصیان، فرار، تسلیم یا     •

 (اسالمی مجازات قانون  ۱۱۱عدم اجرای وظایف نظامی )ماده 

 

 قانون مطبوعات( ۶ماده  ۶فاش نمودن و انتشار غیرمجاز اسرار نیروهای مسلح )بند     •

 

ها به ارتکاب اعمالی علیه امنیت، حیثیت و منافع جمهوری اسالمی ایران در داخل یا  افراد و گروه تحریک و تشویق    •

 قانون مطبوعات( ۶ماده  ۱خارج از کشور )بند 

 

قانون  ۶ماده  ۶نمودن و انتشار غیرمجاز اسناد و دستورها و مسائل محرمانه و سری دولتی و عمومی )بند  فاش    •

 ای( قانون جرائم رایانه ۳قانون مجازات انتشار و افشای اسناد محرمانه و سری دولتی و ماده   ۳ و ۲مطبوعات و مواد 

 

 قانون مطبوعات( ۶ماده  ۴محتوایی که به اساس جمهوری اسالمی ایران لطمه وارد کند )بند     •

 

 قانون مطبوعات( ۶ماده  ۴۲انتشار محتوا علیه اصول قانون اساسی )بند     •

 

 ۶ماده  ۱ویژه از طریق طرح مسائل نژادی و قومی )بند  خالل در وحدت ملی و ایجاد اختالف مابین اقشار جامعه بها    •

 قانون مطبوعات(

 

 قانون مطبوعات( ۶ماده  ۶نمودن و انتشار غیرمجاز نقشه و استحکامات نظامی )بند  فاش    •

 

 قانون مطبوعات( ۶ماده  ۶ی )بند انتشار غیرمجاز مذاکرات غیرعلنی مجلس شورای اسالم    •

 

 قانون مطبوعات( ۶ماده  ۶انتشار بدون مجوز مذاکرات محاکم غیرعلنی دادگستری و تحقیقات مراجع قضایی )بند     •

 

 انتشار محتوایی که از سوی شورای عالی امنیت ملی منع شده باشد    •

 

 پ( محتوا علیه مقدسات اسالمی

 

قانون مطبوعات  ۶ماده  ۷و  ۴اسالم و مقدسات آن با محتوای الحادی و مخالف موازین اسالمی )بند اهانت به دین مبین     •

 قانون مجازات اسالمی( ۱۴۳و ماده 

 

 (اسالمی مجازات قانون  ۱۴۳های مقدس اسالمی و شریعت )ماده  اهانت به هر یک از شخصیت    •

 

 قانون مطبوعات( ۶ماده  ۶ف اسالم )بند تبلیغ به نفع حزب، گروه یا فرقه منحرف و مخال    •



 

ها  که تبلیغ آن نحوی  های داخلی و خارجی منحرف و مخالف اسالم به ها و احزاب و گروه نقل مطالب از نشریات و رسانه    •

 قانون مطبوعات( ۶ماده  ۶باشد )بند 

 

 (اسالمی اتمجاز قانون  ۱۴۱اهانت به امام خمینی )ره( و تحریف آثار ایشان )ماده     •

 

 ت( محتوا علیه مقامات و نهادهای دولتی و عمومی

 

 قانون مطبوعات( ۶ماده  ۷اهانت به مقام معظم رهبری و سایر مراجع مسلم تقلید )بند     •

 

قانون مطبوعات و  ۶ماده ۴۴های حکومتی )بند  نشر اکاذیب و تشویش اذهان عمومی علیه مقامات، نهادها و سازمان    •

 (اسالمی مجازات ونقان  ۶۶۴

 

و  ۶۱۶قانون مطبوعات و مواد  ۶ماده  ۴های حکومتی و عمومی )بند  اهانت و هجو نسبت به مقامات، نهادها و سازمان    •

 سالمی(ا مجازات قانون  ۷۱۱

 

 مجازات قانون  ۶۶۷قانون مطبوعات و  ۶ماده  ۴های حکومتی و عمومی )بند  افترا به مقامات، نهادها و سازمان    •

 (اسالمی

 

ای مصوب سال  قانون جرائم رایانه ۷و  ۶ها و نهادهای دولتی و عمومی )مواد  ها، سازمان های اینترنتی بانک جعل پایگاه    •

۴۳۴۴)  

 

  ای ث( محتوای مرتبط با جرائم رایانه

 

 ای( قانون جرائم رایانه ۲۴ای )ماده  آموزش و تسهیل جرائم رایانه    •

 

ها یا  هایی که امکان دسترسی غیرمجاز به داده ها و داده نتشار یا در دسترس قرار دادن غیرمجاز گذرواژهفروش، ا    •

 ای( قانون جرائم رایانه ۲۱کند )ماده  ای یا مخابراتی دولتی یا عمومی را فراهم می های رایانه سامانه

 

ای، تحریف و  ، شنود غیرمجاز، جاسوسی رایانهانتشار یا در دسترس قرار دادن محتویات آموزش دسترسی غیرمجاز    •

 ای( قانون جرائم رایانه ۲۱ای و مخابراتی )ماده  های رایانه ها یا سامانه اخالل در داده

 

 ای( قانون جرائم رایانه ۲۱های فیلترینگ )بند ج ماده  های عبور از سامانه ها و آموزش روش انتشار فیلترشکن    •

 

ای به کار  افزارهایی که صرفاً برای ارتکاب جرائم رایانه ها یا نرم در دسترس قرار دادن یا معامله داده انتشار یا توزیع و    •

 ای( قانون جرائم رایانه ۲۱رود )ماده  می



 

 قانون مجازات اسالمی( ۷۴۱و  ۷۱۴، ۷۱۱ایجاد مراکز قمار در فضای مجازی )مواد     •

 

های غیرمجاز مرتبط با بازار  های هرمی، فعالیت ای مجرمانه مانند شرکت اقتصادی رایانهانجام هرگونه فعالیت تجاری و     •

 قانون بازار و اوراق بهادار و سایر قوانین مرتبط( ۱۶اوراق بهادار )قانون اخالل در نظام اقتصادی کشور و بند الف ماده 

 

  مجرمانه کننده به اقدامات کننده و یا دعوت کننده، ترغیب ج( محتوای تحریک

 

تخریب اموال   تشویق تحریک و تسهیل ارتکاب جرائمی که دارای جنبه عمومی هستند از قبیل اخالل در نظم،    •

 (اسالمی مجازات قانون  ۴۲۶برداری، قاچاق مواد مخدر، قاچاق مشروبات الکلی و غیره )ماده  عمومی، ارتشا، اختالس، کاله

 

 ای( قانون جرائم رایانه ۴۱آمیز و خودکشی )ماده  غیب، یا دعوت به اعمال خشونتانتشار محتوای حاوی تحریک، تر    •

 

قانون جامع کنترل و مبارزه ملی با دخانیات  ۳گردان و سیگار )ماده  تبلیغ و ترویج مصرف مواد مخدر، مواد روان    •

۴۳۴۱) 

 

 قانون مطبوعات( ۶ماده  ۳تبلیغ و ترویج اسراف و تبذیر )بند     •

 

کارگیری تجهیزات  قانون ممنوعیت به ۴فروش، تبلیغ، توزیع و آموزش استفاده از تجهیزات دریافت از ماهواره )ماده     •

 (۲۱/۴۴/۴۳۷۳دریافت ماهواره مصوب 

 

 چ( محتوا مجرمانه مربوط به امور سمعی و بصری و مالکیت معنوی

 

قانون نحوه مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصری  ۴)ماده جای آثار مجاز  معرفی آثار سمعی و بصری غیرمجاز به    •

 فعالیت غیرمجاز دارند(

 

ای و  افزارهای رایانه قانون حمایت از حقوق پدیدآورندگان نرم ۴تشویق و ترغیب به نقض حقوق مالکیت معنوی )ماده     •

 قانون تجارت الکترونیکی( ۷۱ماده 

 

ای دارای محتوای مجرمانه یا فاقد مجوز از وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی )بنیاد  ایانههای ر دهی بازی انتشار و سرویس    •

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

 

مجازات اشخاصی که قانون نحوه  ۲عرضه تجاری آثار سمعی و بصری بدون مجوز وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی )ماده     •

 در امور سمعی و بصری فعالیت غیرمجاز دارند(

 
  

 ح( محتوای مجرمانه مرتبط با انتخابات مجلس شورای اسالمی و ریاست جمهوری



 

قانون مجازات  ۷۱۱آمیز در فضای مجازی علیه انتخابات )ماده  انتشار هجو یا هجویه و یا هرگونه محتوای توهین    •

 قانون انتخابات مجلس شورای اسالمی( ۶۶ه ماد ۴اسالمی و بند 

 

قانون  ۱۶زمان مقررشده برای فعالیت انتخاباتی )ماده  درج محتوای تبلیغاتی نامزدهای انتخاباتی خارج از مدت    •

 قانون انتخابات ریاست جمهوری( ۶۷و  ۶۶نامه اجرایی آن، مواد  آیین ۱۱انتخابات مجلس شورای اسالمی و ماده 

 

دادن با شناسنامه  ، رأی ، تطمیع و یا تهدید افراد به خریدوفروش آراء ، ترغیب ار هرگونه محتوا در جهت تحریکانتش    •

گیری و شمارش آراء  های تقلب در رأی بار و سایر روش دادن بیش از یک ، رأی ، جعل اوراق تعرفه جعلی و شناسنامه دیگری

قانون مجازات  ۴۲۶قانون انتخابات ریاست جمهوری و ماده  ۳۳ماده قانون انتخابات مجلس شورای اسالمی،  ۶۶)ماده 

 اسالمی(

 

قانون انتخابات  ۶۶ماده  ۴۶دهندگان یا اعضاء شعب )بند  انتشار هرگونه محتوا جهت ایجاد رعب و وحشت برای رأی    •

 قانون انتخابات ریاست جمهوری( ۳۳ماده  ۴۶مجلس شورای اسالمی، بند 

 

اری از تصاویر زنان برای تبلیغات انتخاباتی و یا عدم رعایت شئون اسالمی در انتشار تصاویر مربوط به استفاده ابز    •

 قانون مطبوعات( ۶ماده  ۴۱باشند )بند  زنانی که نامزد انتخاباتی می

 

های حکومتی و  زمان، سا گانه ، قوای سه ، افترا و نشر اکاذیب با هدف تخریب نظام انتشار هرگونه محتوا به جهت توهین    •

ماده  ۴قانون مجازات اسالمی و بند  ۶۱۶، ۶۶۴، ۱۱۱برداری انتخاباتی )مواد  منظور بهره نهادهای اجرایی و نظارتی انتخابات به

 ای( قانون جرائم رایانه ۴۴قانون مطبوعات و ماده  ۶

 

قانون مجازات انتشار و  ۳)ماده   ط با انتخاباتبندی )محرمانه و سری( مرتب انتشار هرگونه محتوا و مکاتبات دارای طبقه    •

ای و بند  قانون جرائم رایانه ۳قانون انتخابات ریاست جمهوری و ماده  ۴۱ماده  ۱افشای اسناد محرمانه و سری دولتی، تبصره 

 قانون مطبوعات( ۶ماده  ۶

 

اساس پیرامون تقلب در انتخابات یا  ، ادعاهای بی ، شمارش آراء ها انتشار اخبار کذب از نتایج بررسی صالحیت    •

قانون انتخابات مجلس  ۶۶ماده  ۴قانون مجازات اسالمی و بند  ۶۶۴و  ۶۶۷بودن انتخابات بدون دلیل و مدرک )مواد  مخدوش

 شورای اسالمی(

 

آمیز  عتراضانتشار هرگونه محتوا به منظور ترغیب و تشویق مردم به تحریم و یا کاهش مشارکت در انتخابات، تجمع ا    •

بدون مجوز، اعتصاب، تحصن، ادعای غیرواقع مبنی بر توقف انتخابات و یا هر اقدامی که به نحوی موجب اخالل در امر 

 قانون مطبوعات( ۲۱و  ۶ماده  ۱قانون انتخابات ریاست جمهوری و بند ۳۳ماده  ۷انتخابات گردد )بند 

 

ویژه از  خالف واقع علیه کشور، ایجاد اختالفات مابین اقشار جامعه بهنمایی و بیان مطالب  تشویش اذهان عمومی، سیاه    •

طریق طرح مسائل قومی و نژادی، انتشار هرگونه نتایج نظرسازی و نظرسنجی کاذب در خصوص انتخابات و نامزدهای 

 قانون ۶ ماده ۱ بند – اسالمی مجازات قانون ۶۶۴  و ۱۱۱ مواد –قانون انتخابات ریاست جمهوری ۳۳ماده  ۷انتخاباتی )بند

 (اسالمی شورای مجلس انتخابات قانون ۶۱ ماده و ملی امنیت عالی شورای مصوبه -مطبوعات



 

 از بخشی های دولتی و مؤسسات و نهادهایی که تمام یا  های متعلق به دستگاه ها و وبالگ استفاده غیرمجاز از سایت    •

 انتخابات قانون ۴۴ و ۶۴ ،۶۲مواد) انتخابات نامزدهای علیه یا له تبلیغ منظور به است، عمومی اموال از ها آن بودجه و دارایی

 (اسالمی شورای مجلس انتخابات قانون ۱۶ ماده جمهوری، ریاست

 

 ۴۱انتشار محتوا با هدف دخالت در امر انتخابات با سمت یا سند مجعول یا به هر نحو غیرقانونی در فضای مجازی )بند     •

 قانون انتخابات ریاست جمهوری( ۴۱و  ۳۳ماده  ۴۷و 

 

های دولتی و نهادها با ذکر سمت  ها، ارگان انتشار و توزیع هرگونه محتوای تبلیغاتی از سوی کارکنان ادارات، سازمان    •

 قانون انتخابات ریاست جمهوری( ۴۴و  ۶۴خود، له یا علیه هر یک از نامزدهای انتخابات در فضای مجازی )مواد 

     

 

 

 


