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تبليغات انتخاباتي يكي از مهمترين وجوه انتخابات است كه ترويج و در موارد الزم ،اصالح آن ،گامي در
راه توسعه آرمانهاي دمكراتيك در ميان دول محسوب ميشود .بايد دانست اين مهم ،جز در پناه حقوق و

اصول حقوقي امكانپذير نيست و در غير اين صورت تبليغات از جاده مستقيم و حقوقمند خارج ميشود و

به بيراهه ميرود .هدف از پژوهش حاضر نيز آسيبشناسي تبليغات در سايه اصول حاكم بر برگزاركنندگان
انتخابات ،داوطلبان انتخاباتي و همچنين رأيدهندگان است .در پرتو اصول حاكم بر اين سه دسته مهم ،مواد
قانون انتخابات مجلس شوراي اسالمي در بخش تبليغات مورد بررسي قرار گرفت و نشان داده شد كه قانون

انتخابات مجلس شوراي اسالمي در بسياري موارد ،اصول حاكم بر انتخابات نظير اصل نظارت بر تبليغات
را مطمح نظر قرار داده ،اما در برخي اصول ،همچون صداقت يا مشاركت و حمايت از نامزدها راه سكوت،

اجمال و يا ابهام را پيموده است .در نهايت راهكارهايي براي اصالح مواد و گنجاندن برخي اصول در مواد

قانوني ،گام پاياني در تحقيق خواهد بود.

كليدواژهها :انتخابات؛ تبليغات؛ قانون انتخابات؛ اصول تبليغات؛ مجلس شوراي اسالمي
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مقدمه
تبليغات انتخاباتي يكي از مهمترين مراحل فرايند انتخابات بهشمار ميرود كه در سايه ديگر

مراحل انتخابات گاه بهدست فراموشي سپرده ميشود ،گاه دستمايه برخي گروهها براي اعمال

فشار بر گروهي ديگر ميگردد و در نهايت برخي از مهمترين اصول حقوقي نظير قانونمداري
و حكومت قانون جاي خود را به عرفهايي ميدهد كه تبليغات را از مسير صحيح خارج
ميكند .تبليغات تنها ابزاري نيست كه يك انتخابات منصفانه را تضمين ميكند ،اما مهمترين
وسيله براي نماياندن دمكراسي در فرايند انتخابات است.

بهطوركلي تبليغات به دو دسته مفيد و مخرب تقسيم ميشود كه در شكل دمكراتيك

انتخابات سعي بر آن است كه از تبليغات مخرب جلوگيري شود .بنابراين ،در هر انتخاباتي

صرفنظر از نوع آن و اينكه در چه كشوري و با چه نظام حقوقي صورت ميگيرد ،اصولي
ناظر بر انتخابات وجود دارد كه با اِعمال آن ميتوان به انتخابات دمكراتيك نزديكتر شد.
انديشمندان درخصوص كموكيف اين اصول اتفاق نظر ندارند و اين اختالف بيشتر از اين

نظر است كه بسياري از اين معيارها با توجه به نظام سياسي كشورها تبيين ميشود ،لذا ممكن
است برخي اصول با توجه به سابقه توجه و عمل به آن در يك كشور ،از مسلمات امر تبليغات

محسوب و ذكر آن بيفايده تلقي شود .ازاينرو ،نويسندگان و انديشمندان در امر انتخابات و
تبليغات انتخاباتي هركدام به نوعي سعي در احصا نمودن و توضيح و تبيين اين اصول ،آنچنان
كه براي يك انتخابات دمكراتيك ضروري ميدانند ،برآمدهاند.

در پژوهش حاضر اصولي بهعنوان اصول حقوقي بيان شده كه از قانون انتخابات اعم

از مجلس و رياست جمهوري ـ بهعنوان يكي از مهمترين منابع حقوقي در حوزه انتخابات
مجلس ـ و همچنين نظريات و آراي حقوقي استخراج شده است .همچنين بايد گفت كه

تحقيق حاضر ،پيرامون تبليغات در انتخابات مجلس شوراي اسالمي است و از نظر بررسي
اصول حقوقي با مواد قانون انتخابات مجلس شوراي اسالمي راه تازهاي ميپيمايد .مهمترين

علت انتخاب اين حوزه دايره عملكرد وسيع نمايندگان در بُعد ملي و محلي است .حال
آنكه در انتخابات رياست جمهوري كشور ما بهدليل برخورداري از ساختار يكمرحلهاي
و مستقيم بودن انتخابات ،عملكرد تبليغاتي نامزدها شفافتر و داراي نظم خاصي در ارتباط

با مخاطبان تبليغات ميباشد .درحالي كه در انتخابات مجلس بهدليل وجود سابقه محلي
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نمايندگان ،تبليغات انتخاباتي تحتالشعاع روابط پيش از مرحله نامزدي در انتخابات قرار

ميگيرد و احتمال به خطا رفتن آن دوچندان ميشود .اينجاست كه پرسش كليدي اين
پژوهش رخ مينمايد و آن اينكه قانون انتخابات مجلس شوراي اسالمي تا چه اندازه در

اعمال اين اصول براي اجراي هرچه بهتر انتخابات موفق بوده است ،همچنين آيا ميتوان
اصولي را پيشنهاد كرد كه با درج آنها در قانون و در نتيجه الزامي شدن آنها شاهد ترقي و

رشد تبليغات در حوزه انتخاباتي كشورمان باشيم؟

فرضيه كلي ما در اين تحقيق آن است كه تبيين و رعايت اصول تبليغات براي كسب

نتيجه مطلوب در هر انتخاباتي الزم و اجتنابناپذير ميباشد .قانون انتخابات مجلس شوراي

اسالمي در رعايت برخي اصول تبليغات موفق بوده و در برخي ديگر با ناديده گرفتن آنها از
مسير تبليغات دمكراتيك منحرف شده است .براي جلوگيري از انحرافات در مسير تبليغات

انتخاباتي بايد قوانين همسو با اصول حاكم بر تبليغات شود و همچنين در موارد نقص يا
كمبود قوانين ،اصول ديگري چون صداقت داوطلبان ،دسترسي آسان به رسانه و مواردي
ازايندست در قانون درج شود تا با يافتن وجه الزامي بر حقوقي بودن تبليغات در حوزه
انتخابات مجلس شوراي اسالمي ـ كه موضوع اين پژوهش نيز ميباشد ـ مهر تأييد زده شود.

با تكيه بر اين اصول بسياري از مشكالت مبتالبه در زمان تبليغات انتخاباتي حل ميگردد و
راه براي انتخاب اصلح در دورههاي مختلف انتخابات هموارتر خواهد شد.

در پژوهشهايي كه تاكنون درزمينه انتخابات صورت گرفته است اصولي همچون

شفافيت ،دسترسي به اطالعات ،نظارت همگاني ،حاكميت قانون و  ...تبيين و تشريح

ميشود .به پيروي از آن در حوزه تبليغات انتخاباتي نيز اصولي براي تبليغات قابل تبيين
است كه آنها را از ابعاد برگزاركنندگان تبليغات كه عموماً همان دولت (به معناي قوه

حاكميتي و نه منحصرا ً قوه مجريه) است ،داوطلبان شركت در انتخابات و رأيدهندگان
مورد بررسي قرار دادهايم.

در همين راستا و با وفاق بر سر اين مسئله كه انتخابات صحيح و عادالنه در پرتو تبليغات

مفيد و موافق با اصول دمكراتيك صورت ميگيرد ،ابتدا به تبيين برخي از اين اصول حاكم

بر تبليغات خواهيم پرداخت و سپس بهطور خاص مواد مربوط به تبليغات در قانون انتخابات
مجلس شوراي اسالمي را در سايه اين اصول بررسي خواهيم نمود.
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 .1اصول تبليغات از منظر برگزاركنندگان انتخابات
تبليغات ذهنها را اشغال و بهصورت نيرويي پنهان در جامعه عمل ميكند ،شهرتها را
افزايش يا كاهش ميدهد و سبب صعود يا سقوط افراد و گروهها ميشود .همچنين وسيلهاي

براي بهدست آوردن قدرت و دگرگوني مسالمتآميز است (صالحي .)12 :1386 ،در يك
تبليغات مفيد و سودمند سعي همگان خصوصاً برگزاركنندگان تبليغات بر آن است كه اين
ابزار را به نحو مطلوبي در اختيار داوطلبان كرسي مورد نظر قرار دهند تا هدف از ايجاد چنين

وسيلهاي تأمين شود .به همين منظور نهادهاي برگزاركننده انتخابات بايد بر خود اصولي را
هموار سازند كه در زير به برخي از آنها اشاره خواهد شد.

 .1-1اصل وجود آزاديهاي سياسي
همه شهروندان واجد صالحيت در يك انتخابات حق دارند براي دسترسي به كرسيهاي
پارلمان با هرگونه عقيده و گرايش به رقابت با سايرين بپردازند و الزمه اين رقابت ،داشتن

آزاديهاي سياسي نظير آزادي بيان و سخنراني ،گردهمايي ،تجمعات و جلسات ميباشد
(خسروي )312 :1387 ،و مقام برگزاركننده انتخابات موظف است كه به تأمين هرچه بيشتر
و مطلوبتر اين اصل براي نامزدهاي انتخاباتي مبادرت ورزد.

بايد توجه كرد كه معناي اين اصل اين نيست كه نامزدهاي انتخاباتي با آزادي مطلق در

هر مكان و زمان ،به فعاليتهاي تبليغاتي بپردازند بلكه منظور از اصل مذكور اين است كه
برگزاركنندگان انتخابات ،فضايي را فراهم آورند كه نامزدها در چارچوب محدوديتهاي

قانوني ولي به دور از تحميل و اجبار (اعم از اينكه اين تحميلها ازسوي دولت ،مقامات

ذينفوذ مالي و  ...باشد) بتوانند به فعاليتهاي تبليغاتي انتخاباتي بپردازند ،جلسات و
گردهماييهاي تبليغاتي ترتيب دهند و حتي از تبليغات مخرب ديگر نامزدها و يا حاميان

آنها شكايت كنند.

بنابراين مفهوم اين اصل اين است كه دولت در مقام نهاد برگزاركننده انتخابات بتواند

شرايطي فراهم آورد كه آزادي سياسي نامزدها تضمين شود و داوطلبان به دور از موانع
بتوانند آرا و نظرات خود را در قالب تبليغات به داوري رأيدهندگان بگذارند.

در قانون انتخابات مجلس شوراي اسالمي ،بهنظر ميرسد قانونگذار بهمنظور برابري و
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تضمين هرچه بيشتر سالمت انتخابات ،ناخواسته در مسير تحديد برخي آزاديهاي سياسي

گام برداشته است كه چگونگي آن را در ادامه در ذيل مباحث حدود و نحوه فعاليتهاي
تبليغاتي اشاره خواهيم نمود.

 .1-2اصل در اختيار نهادن رسانهها بهصورت مساوي
رسانهها و مطبوعات كارويژههاي مختلفي در نظام دمكراتيك بهخصوص در فرايند انتخابات
و تحقق مشاركت مردم دارند؛ از جمله كاركردهاي اصلي آنها «پاسخگو نمودن دولت،

اطالعرساني ،آموزش مدني شهروندان ،مرتبط كردن مردم با حاكمان و نظارت و كنترل

قدرت سياسي» است ( .)Lang and Palmer, 1995: 10با اين توضيح رسانه برجستهترين
ابزاري ميباشد كه در عرصه تبليغات؛ رأيدهندگان ،نامزدها و مراجع برگزاركننده انتخابات
را به هم متصل ميسازد.

ذكر اين نكته ضروري است كه اصل در اختيار نهادن رسانهها بهنحو مساوي داراي

دو وجه ميباشد .به بيان ديگر اين اصل هم بايد توسط مقام برگزاركننده انتخابات تأمين و

تضمين شود و هم داوطلبان بايد بهطور مساوي سعي در استفاده از امكانات رسانهاي بهنحو
برابر نمايند.

يكي از انواع مهم تبليغات انتخاباتي تبليغات رسانهاي است كه باعث شده است تبليغات

به يك «صنعت» تبديل گردد .بولوم لر ،كاواناق و نوسيتر هشت ويژگي را براي انتخابات
در عصر كنوني برشمردند و بدين سان بر پيچيدگي «صنعت انتخابات» تأكيد نمودند (ايوبي،

 )143 :1377كه از ميان آنان نقش رسانهها چشمگير است .اصل دسترسي برابر به رسانهها
به صورتي گسترده در دمكراسيهاي مستقر پذيرفته شده است .هرچند امكان دارد نحوه
تنظيم اين اصل متفاوت باشد ولي مبناي آن يكسان است (گودوين گيل .)115 :1386 ،البته
نميتوان تمام مفاهيم حقوقي همچون آزاديهاي رسانهاي و حقوق عامه را در چارچوب
دسترسي آسان و برابر به رسانهها تحقق بخشيد ،اما ميتوان در استفاده از ابزارهاي انتقال
گروهي ،تبليغات صحيح و آزادانه را هرچه بهتر به منصه ظهور رساند.

در قوانين انتخاباتي ايران نوعي تناقض در دسترسي به رسانهها بين قانون انتخابات

رياست جمهوري و قانون انتخابات مجلس شوراي اسالمي ديده ميشود ،درحالي كه در
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قانون انتخابات رياست جمهوري دسترسي به مهمترين رسانه جمعي ،يعني تلويزيون ،نهتنها
منع نشده است بلكه در سالهاي اخير شاهد رشد روزافزون تبليغات از طريق اين رسانه

ميباشيم ،در قانون انتخابات مجلس نهتنها اين امر ديده نميشود بلكه تبصره ماده ()59
قانون انتخابات مجلس شوراي اسالمي به اين امر تأكيد دارد كه نشريات و مطبوعات متعلق
به سازمانها ،وزارتخانهها ،ادارات ،نهادها و مؤسسات ياد شده در متن اين ماده ،حق تبليغ
براي نامزدهاي انتخاباتي ولو بهصورت درج آگهي را ندارند كه مراد از مؤسسات ياد شده

مؤسسات وابسته به دولت ،شهرداريها ،شركتها و سازمانهاي وابسته به آنها ،و نهادهايي
است كه از بودجه عمومي استفاده ميكنند .اين امر به نوعي نقص قانون انتخابات ما محسوب

ميشود كه در ديگر كشورها چنين امري با اين وسعت مشاهده نميشود .براي مثال در
اياالت متحده براساس قاعده برابري زمان ،همه شبكههاي راديويي و تلويزيوني موظفند

كه فرصت برابري را در اختيار كليه نامزدها از هر حزب بگذارند (گلشنپژوه.)56 :1388 ،
در انتخابات پارلمان فرانسه نيز ،در دور اول ،احزاب سياسي و گروههاي سياسي در مجمع

ملي بهطوركلي سه ساعت زمان دارند تا از رسانههاي سمعي ـ بصري بهره ببرند .اين زمان به
دو قسمت مساوي تقسيم ميشود؛ يك قسمت به گروههايي اختصاص داده ميشود كه در
اكثريت هستند و يك قسمت به بقيه واگذار ميشود (همان.)87 :

همچنين در اعالميه راجع به معيارهاي انتخابات آزاد و منصفانه مصوب  26مارس 1994

توسط شوراي اتحاديه بينالمجالس بر اين امر تأكيد ميشود كه «هر نامزد انتخاباتي و هر

حزب سياسي بايد براي دسترسي به رسانهها بهويژه رسانههاي ارتباط جمعي ،از موقعيت
مساوي با نامزدهاي احزاب ديگر برخوردار باشد تا ديدگاههاي سياسي خود را ارائه كند».
همچنين اين اعالميه بيان ميدارد «دولت و اركان حكومتي بايد تضمين كنند كه اقدامات
الزم براي تضمين پوشش بيطرفانه انتخابات در رسانههاي دولتي و عمومي انجام گيرد».

با مالحظه مثالهاي فوق ،مجاز نبودن نامزدها در استفاده از رسانهها بهخصوص تلويزيون در

كشور ما به نوعي باعث ميشود كه افراد از روشهاي ديگري استفاده كنند كه چهبسا به تبليغات
غيررسمي و حتي غيرقانوني ميانجامد .با توجه به وجود چنين خألهايي شايد بتوان تا زمان رفع
ابهامات و نواقص قانون انتخابات مجلس شوراي اسالمي از ديگر قوانين الاقل براي احقاق حقوق

اشخاص در فرايند انتخابات استفاده كرد .قانون الحاق يك ماده و دو تبصره به قانون اساسنامه
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سازمان صدا و سيماي جمهوري اسالمي ايران مصوب  ۱۳۶۲كه در  23خرداد  1388توسط مجمع

تشخيص مصلحت نظام به تصويب رسيد ،يكي از اين موارد است .مطابق ماده ( )30اين قانون:
«چنانچه در برنامههاي پخش شده سازمان (اعم از خبري ،گزارشي ،توليدي در قالبهاي مختلف
بياني ـ تصويري و نمايشي) از شبكههاي محلي ،سراسري و بينالمللي و يا در اطالعيههاي صادره
ازسوي آن سازمان مطالبي مشتمل بر توهين ،افترا يا خالف واقع نسبت به هر شخص (اعم از حقيقي

يا حقوقي) باشد و يا به هر نحوي اظهارات اشخاص تحريف گردد ،مراحل ذيل براي احقاق حق
طي خواهد شد .مدعي ميتواند اعتراض خود را كتباً به سازمان صدا و سيما منعكس نمايد .سازمان
توچهار ساعت پاسخ وي را بهصورت عادالنه،
صدا و سيما درصورت قبول اعتراض ،ظرف بيس 
حداقل دوبرابر زمان اصل مطلب كه از پنج دقيقه كمتر نباشد در همان برنامه و ساعت و در همان

شبكه بهطور رايگان پخش نمايد .درصورت عدم توافق ميان معترض و سازمان صدا و سيما ،وي
ميتواند موضوع را براي رسيدگي به شوراي نظارت بر سازمان صدا و سيما بهعنوان مرجع تشخيص
وقوع توهين ،افترا ،تحريف يا خالف واقع منعكس نمايد و شوراي نظارت نيز موظف است در اسرع

وقت (حداكثر چهلوهشت ساعت) به مسئله رسيدگي نموده و درصورتيكه حق را به ذينفع داد
نظر خود را به سازمان صدا و سيما ابالغ كند و سازمان صدا و سيما موظف است پاسخ ذينفع را

مشروط به آنكه متضمن توهين و افترا به كسي نباشد حداقل دوبرابر مدت مطلب اصلي كه از پنج

دقيقه كمتر نباشد تا حداكثر بيستوچهار ساعت پس از دريافت پاسخ در همان برنامه و ساعت و در
همان شبكه بهطور رايگان پخش نمايد» (.)www.tabnak.ir

همانگونه كه مالحظه ميشود اين ماده شرايط يكساني را براي احقاق حقوق افرادي كه

در برنامههاي پخش شده مورد هتك حرمت و يا در مظان توهين يا افترا قرار گرفتهاند پيشبيني
كرده است كه تا اندازهاي اجمال قانوني موجود در مواد قانون انتخابات مجلس شوراي اسالمي

درخصوص دسترسي آسان نامزدهاي انتخاباتي به رسانهها را پوشش ميدهد و درخور توجه است.
 .1-3نظارت بر تبليغات

نظارت در لغت به معناي مراقبت كردن و تحت نظر قرار گرفتن است .نظارت در مفهوم
اصطالحي به مجموعه عملياتي گفته ميشود كه ناظران براي جلوگيري از تقلب انجام

ميدهند تا انتخابات در سالمت برگزار شود (پورمحمود.)61 :1392 ،
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مسئله نظارت بر انتخابات ،مسئلهاي شناخته شده و تأسيسي است كه در قريب به اتفاق

نظامهاي حقوق اساسي سابقه دارد .در ايران ،اصل ( )99قانون اساسي به تعيين مراجع صالح
براي نظارت بر انتخابات پرداخته است.

ضمن آنكه اصول ( )115( ،)108و ( )118قانون اساسي نيز به موضوعاتي اختصاص

دارد كه بهگونهاي مرتبط با مقوله انتخابات و نظارت بر آن است .در قوانين انتخاباتي مربوط

به انتخابات مجلس شوراي اسالمي ،مواد ( )28( ،)3و ( )30و برخي مواد ديگر از قانون

انتخابات مجلس شوراي اسالمي ،مسائلي طرح شده كه با مسئله نظارت بر انتخابات مرتبط
است (علينقي .)117 :1378 ،درحالي كه بهطور خاص ،هيچيك از مواد قانون انتخابات
مجلس شوراي اسالمي به مسئله نظارت بر تبليغات انتخاباتي نپرداخته است.

با اين مقدمه نظارت بر تبليغات را ميتوان به دو دسته كلي نظارت بر فعاليتهاي تبليغاتي

و نظارت بر هزينههاي تبليغاتي تقسيم كرد كه در ذيل به شرح آنها ميپردازيم:
 .1-3-1نظارت بر فعاليتهاي تبليغاتي

درخصوص تبليغات انتخاباتي و نظارت بر آن در كشور ايران بايد دو وجه مهم را مدنظر

قرار داد كه در سايه آن لزوم نظارت بر فعاليتهاي تبليغاتي احساس ميشود .اول ،زمان
فعاليتهاي انتخاباتي و نظارت بر محدوديتهاي زماني تبليغات؛ دوم ،حدود و نحوه

فعاليتهاي تبليغاتي و نظارت بر آن.

 .1-3-1-1زمان فعاليتهاي انتخاباتي

در ماده ( )56قانون انتخابات مجلس شوراي اسالمي ،آغاز فعاليت تبليغاتي نامزدها از هشت

روز قبل از اخذ رأي تا بيستوچهار ساعت قبل از اخذ رأي آمده است .اين ماده نسبت به
فعاليتهاي تبليغاتي از زمان ثبتنام نامزدها تا زمان اعالم اسامي كانديداها سكوت اختيار
نموده است .مجلس طي استفساريهاي براي روشن كردن وضعيت تبليغات از زمان ثبتنام

كانديداها تا زمان اعالم اسامي آنها اينگونه اعالم كرد كه« :ممنوعيت تبليغات از زمان

ثبتنام تا زمان اعالم اسامي كانديداهاي تأييد شده توسط هيئت اجرايي است و شامل قبل و
بعد از زمان مذكور نخواهد بود .مشروط بر آنكه تحت عنوان كانديداتوري نباشد».
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سؤالي كه مطرح ميشود اين است كه تبليغات ،در غير عنوان كانديداتوري چگونه

است و آيا چنين تجويزي منجر به تبليغات غيررسمي از جانب داوطلبان نميشود؟ پاسخ به
اين پرسش مسلماً مثبت ميباشد .تجربه عملي نشان داده است كه بخش مهمي از مشكل و

تخلفات انتخاباتي ناشي از همان دوره قبل از ثبتنام است كه قانون به آن بيتوجه است .در
آن دوره ،نامزدها گاهي از يك سال قبل به فعاليت رسمي تبليغات ميپردازند .براي نمونه،
مطابق مشاهدات در انتخابات مجلس هشتم در برخي شهرستانها نامزدها از  9ماه قبل از زمان

ثبتنام اقدام به پخش سيدي زندگينامه كامل ،آلبومهاي عكس بزرگ و انواع و اقسام
بستههاي تبليغاتي كرده بودند و وقتي موضوع با مديران سياسي شهر مطرح ميشد ،پاسخشان
اين بود كه اين فعاليتها تحت عنوان كانديداتوري انجام نميشود .درحالي كه حتي يك نفر
از مردم هم تصوري جز كانديداتوري از آن فرد نداشت (احمدوند.)11 :1388 ،

با عنايت به ماده ( )56و اينكه اعالم اسامي نامزدها در زمان يكساني اتفاق نميافتد و

با توجه بهنظر مجلس كه تبليغات از زمان كانديداتوري را ،مشروط بر اينكه تحت عنوان
كانديداتوري نباشد ،مجاز دانسته است ،نامزدها از موقعيت برابري در تبليغات برخوردار

نيستند و شايسته است كه نهاد برگزاركننده انتخابات نظارت صحيح و يكساني درخصوص
زمان فعاليتهاي تبليغاتي داشته باشد .مسلماً اعمال اين نظارت در وهله اول لزوم تصحيح
ماده مذكور درخصوص زمان فعاليتهاي انتخاباتي را ميطلبد .به اين معنا كه اگر زمان

فعاليتهاي انتخاباتي پس از تأييد شرايط همه داوطلبان و صدق عنوان كانديداتوري بر همه
آنها باشد ديگر با نابرابري در حوزه زمان فعاليتهاي انتخاباتي مواجه نخواهيم بود .در اين
صورت ديگر الزم نيست اين امر كه آيا تبليغات تحت عنوان كانديداتوري بوده يا خير،
احراز شود ،زيرا اساساً مرجعي براي احراز اين موضوع در نظر گرفته نشده است.
 .1-3-1-2حدود و نحوه فعاليتهاي تبليغاتي

تبليغات يك نوع ارتباط و درواقع شكل ساختارمند ارتباط عملي است كه هم از اجزاي
كالمي و هم غيركالمي استفاده ميكند (محمدكاظمي و قاسمي .)12 :1389 ،ماده ()57

قانون انتخابات مجلس شوراي اسالمي به فعاليتهاي تبليغاتي اختصاص يافته است كه

نواقصي دارد و به عدم نظارت بر اين فعاليتها منجر ميشود .متن اين ماده به اين شرح
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است« :استفاده از هرگونه پالكارد ،پوستر ،ديوارنويسي و كاروانهاي تبليغاتي و استفاده از

بلندگوهاي سيار در خارج از محيط سخنراني و امثال آن بهاستثناي عكس براي تراكت و

زندگينامه و جزوه و همچنين پرسش و پاسخ از طرف نامزدهاي انتخاباتي و طرفداران آنان
ممنوع ميباشد .متخلفين از اين ماده به  3تا  30روز زندان محكوم ميگردند».

همانطور كه مشاهده ميشود در اين ماده با نگاهي سلبي ،حدود و فعاليتهاي تبليغاتي

تبيين شده كه در اين خصوص نكات زير حائز اهميت است:

● مجلس شوراي اسالمي طي استفساريهاي ذكر نموده كه «مجامع و گروههاي هر
حوزه انتخابيه ميتوانند حمايت خود را از كانديداها كتباً به نامزد مورد نظر اعالم كنند و او
ميتواند اين حمايت را در پوستر مجاز يا زندگينامه منتشر سازد» .با توجه به ماده ( )57كه
استفاده از هرگونه پوستر را منع نموده است بهراستي مشخص نيست كه منظور از عبارت

«پوستر مجاز» در اين استفساريه چه چيزي ميباشد و آيا ضرورتي دارد كه استفاده از پوستر
براي تبليغات منع گردد؟

● ماده ( )57به ابزارهاي جديدي نظير لوحهاي فشرده و مواردي ازايندست ،كه

ميتوانند در امر تبليغات سودمند باشند ،اشارهاي نكرده و اين خأل باعث شده است كه
در سالهاي اخير ،در تبليغات براي انتخاباتهاي مختلف ،شاهد توزيع اينگونه لوحها و

ابزارهايي نظير آن باشيم كه محتويات آنها ،گاه مرزها و حريم شخصي افراد را درمينوردند.

● ماده ( )61قانون انتخابات مجلس شوراي اسالمي بهطوركلي هرگونه الصاق و نصب

اعالميه ،عكس ،پوستر ،بنر و پارچههاي تبليغاتي را ممنوع كرده است .اين محدوديت با
فلسفه و روح تبليغات كه گسترش دامنه اطالعات به طيف وسيعتري از مخاطبان ميباشد،
مغايرت دارد.

پرسشي كه مطرح ميشود اين است كه آيا قانونگذار مطابق ماده ( )61بهطوركلي

الصاق و نصب عكس و پوستر و پارچههاي تبليغاتي را منع كرده يا براساس ماده ( )57استفاده
از اين وسايل در «خارج از محيط سخنراني» ممنوع است؟ همچنين ماده (« )61اعالميه» را بر

موارد ممنوعيت در امر انتخابات اضافه نموده است كه بر ابهام بيشتر اين ماده و تعارض آن با
ديگر مواد خصوصاً ماده ( )57ميافزايد.
در پاسخ به سؤال ذكر شده ،بهنظر ميرسد قانونگذار در تعيين حدود و ثغور فعاليتهاي
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تبليغاتي سردرگم بوده لذا شايسته است با حذف يكي از دو ماده ( )57و ( )61در تبيين هرچه

بهتر فعاليتهاي تبليغاتي گام بردارد.

ـ مجلس شوراي اسالمي در قالب استفساريهاي در  14اسفند  ،1370در پاسخ به اين

پرسش كه منظور از پالكارد و تراكت چيست بيان كرد كه« :مقصود از «پالكارد و تراكت»

عبارت از هرگونه تبليغات پارچهاي ،كاغذي ،مقوايي و فلزي است و سيلك نيز از جمله
مصاديق و امثال اينها ميباشد وليكن نصب هر نوع تابلو كه مشخصكننده محل ستاد

انتخاباتي ميباشد بالاشكال است».

ـ مورد ديگري كه قانونگذار ما آن را در محدوده فعاليتهاي تبليغاتي ذكر نموده

ستادهاي تبليغاتي است .ماده ( )63و تبصرههاي آن به موضوع ستادهاي تبليغات انتخاباتي

اشاره دارد .اين ماده ،داير كردن ستادهاي تبليغات انتخاباتي را تنها در مراكز بخشها ،شهرها

و شهرستانها مجاز ميداند .همچنين متذكر ميشود كه در شهرهاي بزرگ در هر منطقه

شهرداري يك محل ميتواند بهعنوان ستاد تعيين گردد.
درخصوص اين ماده بايد به دو نكته اشاره كرد:

نخست ،با توجه به اينكه مواد ( )57و ( )61محدوديتهاي بسياري براي استفاده از

عكس ،پالكارد و  ...در نظر گرفتهاند آيا ميتوان درون ستادها از اين وسايل استفاده كرد؟

قانونگذار ما استفاده از اين ابزارها را در خارج از محيط سخنراني ممنوع نموده است
و دقيقاً عبارت «ستاد تبليغاتي» را بهكار نبرده است ،اما بهنظر ميرسد با توجه به اينكه در
محيطهاي سخنراني استفاده از اين وسايل منع نشده لذا در ستادهاي تبليغاتي نيز ،كه مركز
و نهاد اصلي تبليغات نامزدهاي انتخاباتي است ،استفاده از اين وسايل مجاز خواهد بود زيرا

تنها در اين حالت است كه ميتوان به غايت قانونگذار براي دستيابي به تبليغات صحيح و

درعينحال كارآمد دست يافت.

دوم اينكه آيا وجود ستاد انتخاباتي تنها در مراكز بخشها ،شهرها و شهرستانها براي

تبليغات انتخاباتي كافي است؟ و بهطوركلي چه دليلي دارد كه بيش از يك ستاد در بخشها،
شهرها و شهرستانها داير نگردد؟

كشور ما داراي پراكندگيهاي جغرافيايي و قومي است .در زمان تبليغات انتخاباتي
خصوصاً انتخابات مجلس شوراي اسالمي ،اين پراكندگيها بهنحوي موجب ايجاد مشكل
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ميشوند .براي اينكه همه مردم از هر قشر و طبقهاي بتوانند به برنامههاي تبليغاتي كانديداها
دسترسي داشته باشند يكي از مهمترين راهكارها ايجاد ستاد تبليغاتي است .لذا نقض غرض

است كه ستاد تبليغاتي تنها در مراكز بخشها ،شهرها و شهرستانها استقرار يابد زيرا اين نهاد
موقت وظيفه انتقال اهداف و سخنرانيهاي نامزدها به مردم ،خصوصاً در نقاطي كه از مراكز

شهرها دور هستند ،را به دوش ميكشد.

با عنايت بر موارد فوق و حدود و ثغور و نيز ضعفهاي قانونگذاري در مورد فعاليتهاي
انتخاباتي ،مسلماً نظارت بر حدود فعاليتها در مرحله بعد از تبيين آنها صورت خواهد گرفت.
بهاينترتيب قانونگذار ما در وهله نخست بايد ابهامات و كاستيهاي مربوط به فعاليتهاي
تبليغاتي را برطرف نمايد و سپس بر اين فعاليتها نظارت كند.

 .1-3-2نظارت بر هزينههاي تبليغات و نحوه اعمال آن
انتخابات روندي است كه طي آن فردي از ميان گروه بزرگتر برگزيده ميشود (.)Anartin, 1997: 309

دمكراتيك بودن انتخابات مستلزم اين است كه اين گزينش نه از طريق ابزارهاي تبليغاتي

وسيع با هزينههاي گزاف بلكه از طريق شيوهاي به ثمر رسد كه اعتدال و ميانهروي در تبليغات
را پيش روي خود قرار دهد .مهمترين گزينه براي جلوگيري از اسراف و تبذير و ممانعت

از ايجاد زمينههاي وابستگي نامزدها و احزاب به باندهاي ذينفوذ مالي و يا قدرتهاي

خارجي ،پيشبيني مقررات مالي تفصيلي براي فعاليتهاي انتخاباتي و تبليغاتي نامزدهاست
(بزرگمهري .)14 :1386 ،قوانين انتخاباتي هر كشوري ،با توجه به تعريفي كه از تبليغات
ارائه ميدهند ،ممكن است هزينه نمودن در تبليغات را محدود و يا نامحدود در نظر بگيرد.

براي مثال در كشورهايي چون آمريكا ،محدوديتي در هزينه كردن تبليغات انتخاباتي وجود
ندارد ،ولي نامزدها و احزاب سياسي در كشورهايي چون فرانسه و ايران براي هزينه كردن

در تبليغات انتخاباتي محدوديتهايي دارند و هدف اصلي ،كاهش هرچه بيشتر هزينههاي
انتخاباتي و ايجاد امكان برابر براي همگان است (كاظمي گرجي.)22 :1381 ،

بهطوركلي دو راه براي تأمين هزينههاي انتخاباتي متصور است :نخست توسط بخش

خصوصي كه همواره و در ادوار مختلف اين امر وجود داشته است و دوم ازسوي نهاد عمومي

(دولت) كه امروزه بيشتر بر آن تأكيد ميشود .بهعبارتديگر امروزه هدف اين است كه با
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دخيل نمودن دولت و هيئت حاكمه در هزينههاي تبليغاتي از وابستگي نمايندگان و احزاب
به گروههاي ذينفوذ مالي كاسته شود و برابري نسبي ميان نامزدها پديد آيد .به همين دليل
امروزه بسياري از انديشمندان ،نظارت بر هزينههاي انتخاباتي را شايسته مقام دولت ميدانند.

در كشور ما نهتنها در قانون انتخابات مجلس بلكه در ديگر قوانين انتخاباتي نيز به

هزينههاي انتخاباتي اشارهاي نشده و اين امر بهكلي متروك مانده است .در پي اين موضوع،
چگونگي اعمال هزينههاي انتخاباتي و نقش بخش عمومي در اين امر نيز مسكوت مانده
است ،درحالي كه ديگر كشورها به اين موضوع توجه خاصي مبذول داشتهاند .براي

مثال در كشور آمريكا ،نامزدها در استفاده از كمكهاي مالي دولتي شرايط يكساني

دارند (گلشنپژوه .)57 :1388 ،يا در كشور فرانسه مواد زيادي بهطور تفصيلي به موضوع
هزينههاي انتخاباتي و نظارت مالي بر انتخابات اشاره دارد .بهطور مثال ،طبق قانون ،برخي

مخارج انتخاباتي ممنوع است ،همچنين هزينه چاپ برگههاي رأيگيري و مخارج بيلبوردها
را دولت برعهده دارد (همان .)84 :حساسيت جلوگيري از اسراف و هزينههاي تبليغاتي در

نظام انتخاباتي فرانسه ،بهمراتب بيشتر از ايران است .تعيين سقف مجاز هزينههاي تبليغات
و پيشبيني مقررات تفصيلي و دقيق براي تجاوز نكردن از اين سقف ،از اين حساسيت

حكايت دارد (بزرگمهري .)208 :1385 ،همچنين ،اين كشور مقررات وسيعي درخصوص

كميسيون مالي ،وكيل مالي و  ...دارد.

در بيشتر كشورها ارتشا ،اجبار ،هزينه بيش از حد يا روشهاي فاسد ديگري وجود

دارد .در دمكراسيهاي پيشرفته سعي كردهاند تا اين سوءاستفادهها را تا حد زيادي با برقراري

محدوديتهاي قانوني و ايجاد تغييرات فرهنگي مهار كنند .تنظيم مجموعهاي از رويههاي

قضايي درباره روشهاي مجاز بسياري از سوءاستفادهها را مهار كرده و محدوديت هزينه
مجاز سبب جلوگيري از شكلهاي آشكارتر ارتشاي جمعي شده است .ناخشنودي مردم
از فساد ،سياستمداران را به رفتاري اخالقي ترغيب كرده است چرا كه ميترسند افشا شوند

(باتلر .)249 :1385 ،اين درحالي است كه قوانين انتخاباتي كشور ما در اين زمينه سكوت
اختيار كردهاند و نهتنها شرايط و ضوابط هزينههاي انتخاباتي مسكوت مانده بلكه بهتبع آن

در قسمت جرائم و مجازاتهاي انتخاباتي نيز مجازاتي براي خاطيان در نظر گرفته نشده
است .با توجه به فلسفه و روح تبليغات انتخاباتي ،كه آشنا نمودن مردم با نامزدها و كمك
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به تعيين بهترين گزينه براي پست مورد نظر ميباشد ،اصل نظارت بر هزينههاي تبليغات
ضامن تحكيم انتخابات و سالمت آن است .مسلماً درصورت عدم محدوديت در اعمال هزينه
توسط نامزدها ،شخصي كه موقعيت مالي بهتري دارد به مسند قدرت تكيه خواهد زد .حال
آنكه هدف از تبليغات نه برتري گروهي متمول بلكه برتري شايستگان ميباشد.

 .2اصول تبليغات از منظر داوطلبان شركت در انتخابات
در ايام انتخابات ،اشخاص حقيقي كه خود را واجد صالحيت براي نمايندگي ميدانند از
طريق احزاب و يا گروههاي سياسي و يا بهطور مستقل وارد عرصه مبارزه انتخاباتي ميشوند

و با تحت تأثير قرار دادن افكار عمومي و جلب اعتماد رأيدهندگان ميكوشند ضمن

بهرهگيري از فنون علوم ارتباطات و مالحظات روانشناسي اجتماعي شهروندان ،خود را به
كرسي قدرت نزديك سازند (.)Rose, 2005: 13

در عصر حاضر شاهد گسترش استفاده از تبليغات در همه زمينهها هستيم .امروزه در

تبليغات استفاده از ابزارهاي گوناگون تجويز ميشود و هر فرد يا حزبي براي نائل شدن به
نتيجه دلخواه خويش از وسايل گوناگون در اين زمينه بهره ميبرد .اين ابزارها از كوچكترين

ادوات تبليغاتي كه ملموس و قابل مشاهدهاند تا حتي به گفته برخي نويسندگان «استفاده

از تاريخ بهعنوان ابزار تبليغات» را هم دربرميگيرد ( .)Thomson, 1999توسل به ابزار

تبليغاتي در دنياي امروز آنقدر گسترده و متداول شده كه كشورها گاهي به پيروي از كشور
ديگر ،روشهاي تبليغاتي آنها را بهكار ميبرند .براي مثال در كشور اسپانيا طي سالهاي اخير

با نوعي آمريكايي شدن مبارزات انتخاباتي مواجهيم ( .)Xifra, 2011: 667-682با گسترده

شدن دامنه توسل به شيوههاي جديد تبليغاتي و رواج اين روشها از كشوري به كشور ديگر،
داوطلبان شركت در انتخابات نيز سعي در بهكارگيري روشهاي جديد خواهند نمود.

داوطلبان شركت در انتخابات هرقدر سعي در مبارزه تبليغاتي صحيح نمايند اما بهدليل

ماهيت امر تبليغات سر ناسازگاري با ديگر رقباي خود خواهند داشت زيرا روح سياست
مصالحه و روح تبليغات ناسازگاري است ( .)Johnson, 2006: 423-424بدين منظور

ضروري است داوطلبان شركت در انتخابات نيز در مبارزات انتخاباتي خود پيرو اصولي باشند
كه در ذيل به برخي از آنها اشاره ميشود:
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 .2-1اصل صداقت
يكي از مهمترين اختيارات هر نهاد قانونگذاري اعم از پارلمان و مجالس مقننه وضع قوانين
است ،قوانيني كه صالحيتهاي تقنيني مجلس را با نتيجه اجرايي آنها درهم آميزد .در ابتداي

اين پژوهش گفتيم كه هدف آن است كه با برپايي اصولي چند در حوزه تبليغات ،انتخابات را
هرچه بيشتر به يك فرايند حقوقي نزديك سازيم .يكي از اصولي كه جاي آن در انديشههاي
حقوقي خالي است و عموماً به حوزه «اخالق» احاله داده ميشود «صداقت» ميباشد.
اين امر صحيح است كه عموماً هيچ الزامي براي نامزدها در بهكارگيري صداقت

در تبليغات وجود ندارد و عمل به اين اصل بيشتر وجهه اخالقي دارد ،اما حداقل ميتوان
درصورت عدم اجراي برنامههاي وعده داده شده نامزدها و يا اعمال خالف وعدههاي
تبليغاتي با تمسك به اصل صداقت ،ضمانت اجراهاي حقوقي و قانوني در نظر گرفت تا
انتخابات هرچه بيشتر به اصول دمكراتيك ،كه مورد وفاق همگان است ،نزديكتر شود،

درحالي كه با نگاهي به قانون انتخابات مجلس شوراي اسالمي ميتوان مشاهده كرد كه

ماده يا موادي به اين اصل اختصاص داده نشده و جاي خالي آن در مواد قانوني نمايان است.
 .2-2اصل احترام به داوطلبان و ديگر اشخاص

تبليغات انتخاباتي سازوكار اكثريت براي رسيدن به قدرت است .در اين سازوكار افراد براي
رسيدن به هدف خويش از ابزارهاي گوناگون استفاده ميكنند كه گاه باعث به خطر افتادن

سالمت انتخابات ميشود .البته اين موضوع از كشوري به كشور ديگر متفاوت است؛ به

فرض در جامعهاي امكان دارد مبادرت به امري در تبليغات بياحترامي به شخصيتها و ديگر
داوطلبان تلقي گردد ،درحالي كه در جامعهاي ديگر نهتنها بياحترامي نباشد بلكه كام ً
ال
پذيرفته شده محسوب شود .براي مثال در انتخابات اياالت متحده ،بهويژه در انتخابات رياست
جمهوري و كنگره ،تقريباً هيچ خط قرمزي به لحاظ تبليغات وجود ندارد .بهعبارتديگر
نامزدها و احزاب از هرآنچه كه در توان داشته باشند عليه يكديگر استفاده ميكنند .حمله به
سوابق كاري ،مناسبات خانوادگي و شغلي نامزدها بدون هيچ محدوديتي مجاز است .شايد
به همين دليل باشد كه برخي انتخابات در اياالت متحده را شفافترين انتخابات و برخي ديگر

كثيفترين انتخابات جهان لقب دادهاند (گلشنپژوه.)57 :1388 ،
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انتخابات فرايندي جهاني است .هر كشوري كه داراي كمترين نهاد جمهوري باشد از اين

فرايند پيروي ميكند ،اما مانند اكثر موضوعات حقوق اساسي كه با نهادهاي اصلي كشور در
ارتباط است ،انتخابات نيز از حالت بينالمللي به داخلي تغيير شكل ميدهد و با ماهيت يكسان
در عرصه جهاني ،از شيوههاي داخلي جديد پيروي ميكند .به پيروي از اين موضوع تبليغات نيز
از هر كشوري به كشور ديگر متفاوت است ،اما اين امر دليل بر نفي ماهيت جهاني آن در عرصه

انتخابات نميگردد .به همين دليل معناي اين اصل بسته به فرهنگ ،سياست و اوضاع اجتماعي

نظامهاي مختلف تعريف ميشود ،اما بهطوركلي اصل احترام به اشخاص از نظر اخالقي پذيرفته
شده و الزمه اعمال آن اين است كه در چارچوب حقوقي براي تبليغات انتخاباتي قرار گيرد.

مهمترين ماده در قانون انتخابات مجلس كه به اصل احترام به اشخاص اشاره نموده

ماده ( )65است .طبق اين ماده «داوطلبان نمايندگي و طرفداران آنان بههيچوجه مجاز به تبليغ
عليه داوطلبان ديگر نبوده و تنها ميتوانند شايستگيهاي خود يا داوطلب مورد نظرشان را

مطرح نمايند و هرگونه هتك حرمت و حيثيت نامزدهاي انتخاباتي براي عموم ممنوع بوده و
متخلفين طبق مقررات مجازات خواهند شد».

مجازات قيد شده در ماده طبق ماده ( )85قانون انتخابات ،جزاي نقدي از پنجاه هزار تا

يك ميليون ريال ميباشد.

درخصوص ماده ( )65و مجازات مقرر در ماده ( )85قانون انتخابات مجلس ،بهنظر

ميرسد مراد قانونگذار از ممنوعيت هتك حرمت و حيثيت داوطلبان ،جرمانگاري اين امر
بوده است ،اما مهمترين موضوعي كه وجود دارد اين است كه قانونگذار ،اصلي پراهميت

و كليدي در تبليغات را تنها در يك ماده گنجانده و ضمانت اجراي هتك حرمت و حيثيت

نامزدهاي انتخاباتي را جزاي نقدي ناچيزي مقرر داشته كه بيشك براي نيل به هدف اين

ماده قانوني كافي نيست.

ازسويديگر حتي با فرض اينكه در آينده جزاي نقدي موضوع ماده ( )65افزايش يابد

پرسشي كه مطرح ميگردد اين است كه آيا تنها جزاي نقدي براي كسي كه طي تبليغات از
مسير صحيح و سالم منحرف شده و به توهين ميپردازد كافي ميباشد؟

همچنين ماده ( )65تنها به هتك حرمت داوطلبان اشاره نموده حال آنكه ممكن است در

جريان تبليغات انتخاباتي داوطلبي عليه اشخاصي غير از ديگر داوطلبان بياحترامي و هتك
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حرمت انجام دهد .بنابراين ،با اين توضيحات ،پسنديده است كه قانونگذار به اصالح جدي

ماده ( )85قانون انتخابات بپردازد تا راه بر هرگونه بياحترامي و هتك حيثيت افراد در فرايند

انتخابات بسته شود.

 .3اصول تبليغات از منظر رأيدهندگان (مخاطبان تبليغات)
ضرورت آشنا كردن انتخابكنندگان با انتخابشوندگان و آگاهي عموم مردم از وضعيت
داوطلبان نمايندگي انكارناپذير است .در اين رابطه ،تبليغات وسيله مؤثري ميباشد .قانون

انتخابات درواقع ،جهت انتظام بخشيدن به امر تبليغات و برقراري سيستم عادالنه تبليغ
نمايندگي و براي جلوگيري از سوءاستفادههاي احتمالي است (احمدي .)271 :1389 ،با

اين توضيحات ،تبليغات زماني مؤثر واقع ميشود كه رفتار و اعمال مردم را به نفع و در
جهت هدفهاي سياسي تعديل و اصالح كرده ،بهكار اندازد (فياد .)49 :1355 ،بايد تمايل
نسبت به بياعتمادي و نابرابري را در مردمي كه آماج تبليغات مبلّغ قرار ميگيرند به تمايل
به كسب بصيرت و درك محيط و وقايعي كه در جهان بهوقوع ميپيوندد ،مبدل كرد .براي

اين كار الزم است از تعليم و تربيت ،به ميزان بسيار زياد و به درجه بسيار سريع استفاده كرد

و از اين راه سطح دانش و ميزان معلومات و اطالعات مردم را باال برد (همان .)79 :ازاينرو

ضروري است كه رأيدهندگان نيز در امر تبليغات شريك گردند تا نسبت به اهداف سياسي
جامعه و نامزد مورد نظر خود حساس شوند ،در نتيجه ،از اين راه شركت در انتخابات و ميزان
دمكراتيك بودن آن افزايش يابد.

 .3-1اصل دسترسي آسان
رأيدهندگان ،مخاطبان تبليغات انتخاباتي محسوب ميشوند .لذا نامزدهاي انتخاباتي براي

جلب نظر آنان نهايت كوشش خود را در تبليغات بهكار ميبرند ،اما اين امر بهتنهايي
براي ثمردهي تبليغات و تا حد امكان انتخاب شايسته فرد يا حزب خاصي كافي نيست.

رأيدهندگان قبل از جريان رأيدهي بايد بهآساني از تبليغات انتخاباتي آگاه شوند .حمايت
بخش عمومي در اين قسمت بسيار مثمرثمر خواهد بود ،بهخصوص در كشور ما كه بخش

دولتي تنها گرداننده مهمترين رسانه گروهي يعني تلويزيون محسوب ميشود .اختصاص
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زمان برابر به نامزدها براي تبليغ برنامههاي خود ميتواند به كسب مخاطبان عام منجر شود

و عموم مردم ميتوانند بدون دغدغه و با دسترسي آسان به رسانههاي تصويري همچون
تلويزيون از كموكيف تبليغات نمايندگان آگاه گردند .اين امر درحالي است كه ماده ()59

قانون انتخابات مجلس انجام هرگونه فعاليت تبليغاتي را از تاريخ اعالم رسمي اسامي نامزدها
براي نامزدهاي نمايندگي مجلس از طريق صدا و سيما و ميز خطابه نماز جمعه و يا هر وسيله
ديگري كه جنبه رسمي و دولتي دارد ممنوع كرده و مرتكبين اين اعمال را مجرم شناخته

است .سؤال اساسي اينجاست كه آيا فينفسه انجام تبليغات انتخاباتي از طريق صدا و سيماي

كشور ما مذموم ميباشد و يا تبليغات نابرابر از طريق اين رسانه براي داوطلبان نهي شده است؟

بهنظر ميرسد با توجه به اطالق اين ماده ،قانونگذار هرگونه مداخله دولتي در روند

تبليغات را مذموم شمرده است لذا چون صدا و سيماي كشور ما تحت لواي دولت مشغول

به كار ميباشد ،بهطوركلي هرگونه تبليغات از طريق صدا و سيما منع گرديده است .اين
ماده با ايجاد ممنوعيت ،از اين حيث كه امكان سوءاستفاده مقامات دولتي از منصب خود در

خالل تبليغات انتخاباتي را كاهش ميدهد مورد ستايش ميباشد ،ليكن بهتر است با توجه به
گستردگي مخاطبان صدا و سيما ،به دور از وجهه دولتي آن سعي شود تا با برنامههاي منظم
و برابر امكان انجام تبليغات از طريق آنها نيز فراهم گردد.

 .3-2اصل مشاركت و حمايت از نامزدها
حمايت از كانديداي مورد نظر از دو جنبه كلي ميتواند مورد بررسي قرار گيرد :اول آنكه
افراد با شركت در فعاليتهاي تبليغاتي نامزد مورد نظر خود از جمله مشاركت در برنامههاي

ستاد انتخاباتي ،پخش تراكت و  ...ميتوانند از نامزد مورد نظر خود حمايت نمايند .دومين
طريق حمايت از كانديداي مورد نظر ،كمك در قالب هزينههاي انتخاباتي ميباشد كه از
قديم مرسوم بوده است .اشخاص ميتوانند با كمكهاي مالي به فرد يا حزب مورد نظر خود
آنان را در بهكارگيري هرچه بهتر تبليغات ياري رسانند.

هرچند امروزه در بسياري از كشورها براي اين كمكها سقفي تعيين شده تا برابري

نامزدها خدشهدار نگردد و از وابستگي نمايندگان به افراد ذينفوذ جلوگيري بهعمل آيد،
در قانون انتخابات مجلس هيچ مادهاي به اين امر اختصاص داده نشده است .البته اين
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بدان معنا نيست كه رأيدهندگان نميتوانند از نامزد مورد نظر خود حمايت كنند ولي

ضروري است قانونگذار براي جلوگيري از سوءاستفادههاي احتمالي و وابستگيهاي آتي
كانديداها به اشخاص ،ماده يا موادي را به اين موضوع اختصاص دهد و تحديداتي را نيز

براي اين امر در نظر گيرد.

 .4جمعبندي و نتيجهگيري
تبليغات انتخاباتي ابزاري است كه موجب تنبه و آگاهي مخاطبان تبليغات (رأيدهندگان) ،در

طول فرايند حقوقي انتخابات ميگردد .در نتيجه هدف از تدوين و توضيح اصولي براي تبليغات،
تبيين قالبهاي حقوقي است تا برگزاركنندگان انتخابات ،نامزدها و مردم در چارچوب اين
قالبها هم به حقوق خود در تبليغات دست يابند و هم از پايمال كردن حقوق ديگران بپرهيزند
و هم هدف نهايي تبليغات كه رسيدن به يك انتخابات صحيح است تأمين شود.

در قانون انتخابات مجلس شوراي اسالمي اصولي نظير در اختيار نهادن رسانهها بهنحو

مساوي براي داوطلبان ،نظارت بر زمان فعاليتهاي تبليغاتي ،حدود و نحوه فعاليتهاي
تبليغاتي ،احترام به داوطلبان و ديگر اشخاص مورد توجه قرار گرفته و در آن مستتر است ،اما

در اصولي نظير نظارت بر هزينههاي تبليغاتي ،وجود آزاديهاي سياسي در جريان تبليغات،
صداقت ،مشاركت در تبليغات نامزد مورد نظر و حمايت از وي ،با خأل و يا ابهام قانون

مواجهيم .امروزه تضمين انتخاباتي عادالنه و هرچه نزديكتر به معيارهاي دمكراسي مورد

وفاق همگان است و انجام اين امر جز با تمسك به قانون ،امكانپذير نيست .ازاينرو در
پايان اين پژوهش ،نكاتي براي هرچه بهتر و مطلوب نمودن مواد قانون انتخابات مجلس ذكر

ميشود كه با توجه و اعمال آنها ميتوان هرچه بيشتر به اصول حقوقي تبليغات ،در پرتو مواد

قانوني ،جامهعمل پوشاند:

ـ با توجه به وابستگي صدا و سيماي كشورمان به دولت ،توصيه ميشود شرايطي برابر

براي نامزدهاي انتخابات در جريان تبليغات آنها پيشبيني گردد و دولت كنترل و اجراي اين
مهم را با بيطرفي برعهده گيرد.

ـ در قانون انتخابات مجلس شوراي اسالمي فعاليتهاي تبليغاتي شرح داده شده و اين

يكي از امتيازهاي اين قانون ميباشد ،اما در آن نظارت بر فعاليتهاي تبليغاتي بهطور ناقص
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و محدود به مواردي چند است .مهمترين نظارتها نظارت وسيع و بيطرفانه بر هزينههايي
است كه داوطلبان در جريان تبليغات متحمل ميشوند تا احتمال گزينش افراد با پشتيباني

مالي قوي و شايستگي كم به كمترين ميزان خود رسد .همچنين ماده ( )56قانون انتخابات

مجلس ،اصالحيهاي را ميطلبد تا از زمان ثبتنام كانديداها تا اعالم اسامي آنها از انتخابات
غيررسمي جلوگيري بهعمل آورد.

ـ درخصوص فعاليتهاي انتخاباتي خوب است قانونگذار موارد جديدي نظير لوحهاي

فشرده را نيز مدنظر قرار دهد.

ـ پيشنهاد ميشود با توجه به اينكه قانونگذار درخصوص فعاليتهاي تبليغاتي نگاهي

سلبي را برگزيده و ماده ( )57را با ابهامات تفسيري زيادي مواجه نموده ،با اصالح اين
ماده بهنحو ايجابي ،به مواردي كه ميتواند تحت عنوان فعاليت تبليغاتي قرار گيرد حداقل

بهصورت تمثيلي اشاره نمايد.

ـ با توجه به گسترده شدن شهرها و نياز مخاطبا ِن تبليغات به كسب اطالعات از داوطلبان،

ايجاد ستادهاي تبليغاتي در هر شهر پيشنهاد ميگردد.

ـ در قانون انتخابات كشور ما ماده يا موادي پيشبيني نشده كه اصل صداقت در تبليغات

را پوشش دهد .ممكن است در نگاه نخست نائل شدن به چنين اصلي دور از ذهن باشد

زيرا شايد نتوان مرجعي را براي بررسي اين موضوع كه آيا تبليغات يك كانديدا صادقانه

است يا خير ،پيشبيني نمود ،اما الاقل ميتوان درصورت احراز اين امر به هر طريق ،براي

نامزد خاطي مجازات يا جريمهاي در نظر گرفت تا بدين وسيله تبليغات مجلس از حالت
شعارگرايي صرف و يا ارائه مطالب خالف واقع صرفاً بهمنظور پيروزي در انتخابات ،به يك
تبليغات مفيد و صادقانه تبديل شود.

ـ به اصل «احترام به داوطلبان و ديگر اشخاص» در ماده ( )65قانون انتخابات مجلس

شوراي اسالمي كشورمان اشاره شده ،اما با اصالح و افزودن دو مورد ،اين ماده غنيتر

ميگردد :نخست آنكه هتك حرمت به ديگر اشخاص غير از ساير داوطلبان هم مدنظر قرار
گيرد و دوم اينكه مجازات مقرر در ماده ( )85با توجه به تورم و ساير مسائل اقتصادي به نرخ
روز تعيين گردد تا ممنوعيت ذكر شده در ماده ( )65قانون انتخابات مجلس شوراي اسالمي

ضمانت اجراي كارآمدتري يابد.
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ـ با توجه به اصل «دسترسي آسان» و همچنين اصل «مشاركت و حمايت از نامزدها توسط

آحاد مردم» ،قانون انتخابات مجلس شوراي اسالمي ميتواند با گنجاندن يا تصحيح موادي
در راه انتخابات پويا و كارآمد گام بردارد .به فرض خوب است ستادهاي انتخاباتي در هر

شهر تشكيل گردد ،همچنين رسانهها دسترسي آسان مردم بهنظريات و اهداف داوطلب مورد
نظر مردم را تسهيل كنند .ازسويديگر مشاركت مردم در جريان تبليغات داوطلبان ـ نظير

رويهاي كه در برخي كشورها در اين خصوص وجود دارد ـ باعث ميشود تا هم از انحراف
مسير تبليغات جلوگيري بهعمل آيد و هم مردم بيشتر در جريان انتخابات و بهتبع آن در مسير

اثربخشي در كشور خود گام بردارند.
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4.4باتلر ،ديويد ( .)1385انتخابات؛ مبارزات ،ترجمه مزدا موحد ،دايره]المعارف دمكراسي ،تهران ،انتشارات
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