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چكيده 
يمسائل مهمي است كه در نظامهاي سياسي متكي به آراجملهازموضوع رقابت و تبليغات انتخاباتي
.شودمردم همواره در انتخابات مطرح مي

اص نظام جمهوري اسالمي ايران و نظام جمهوري پنجم فرانسه، هر دو به مقوله انتخابات توجه خ
.انددارند و مقررات متناسبي را براي امر تبليغات در انتخابات  تدوين ساخته

در  بررسي مقررات مرتبط با رقابت و تبليغات انتخاباتي رياست جمهوري اين مقاله،بحث محوري 
 كه مقررات كدام كشور جامعتر و كاملتراست؟ ددريابد كوشدو كشور  است و مي

، بخش اعظم قوانين دو نظام با تيانتخابايك از دو نظام ت مقررات هربراي شناخت ميزان جامعي
مقررات كدام كشور، مشخص شود  تا شده بندي ، طبقهذيلتكيه بر متغيرهاي  چهارگانه پيشنهادي 

:يرها عبارتند ازاين متغ.هاي مذكور استبيش از ديگري تأمين كننده اهداف مورد نظر متغير
هاي اد فضاي مناسب براي نامزدها و احزاب آنها در جهت معرفي ويژگيهاي فردي و برنامه ايج)الف
) ج،دولتبه وسيلهبرابري نسبي در برخورداري از امكانات تبليغاتي و ايجاد فرصتهاي برابر ) ب،خود

) د،ليتهاي تبليغاتيدهندگان عادي در اثر فعاييع حقوق شهروندان اعم از نامزدها و يا رأيتضپرهيز از 
احزاب به باندهاي ذينفوذ مالي و جلوگيري از اسراف و تبذير و ممانعت از ايجاد زمينه وابستگي نامزدها و

.يا قدرتهاي خارجي

__________________________________________
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يك از چهار متغير و هدف تدوين  به هر،هر دو نظام انتخاباتي كه  در پايان اين نتيجه حاصل شده
.  جامعتر داردي شكل،دارند، لكن مقررات انتخاباتي رياست جمهوري فرانسهمقررات مرتبط با تبليغات توجه 

كار گرفتهه استفاده از تجاربي كه نظام انتخاباتي فرانسه در تدوين مقررات مالي انتخابات و تبليغات آن ب
.است مفيد و ارزشمند ،ايرانجمهوري اسالمي سازي نظام انتخاباتي براي بهينه

.فرانسه، تبليغاترياست جمهوري، ايران،نتخابات،ا:هاكليد واژه

مقدمه-1
از جمله مسائل مهمي است كه در نظامهاي سياسي متكي به موضوع رقابت و تبليغات انتخاباتي

. شود مردم همواره در انتخابات مطرح مييآرا
ميزان اهميتي كه به موضوع رب تاريخي و اهر نظام حقوقي در چهارچوب ارزشهاي بومي، تج

.كندبيني ميدهد، مقررات متنوعي را براي تبليغات پيشانتخابات و رأي مردم مي
نظام جمهوري اسالمي ايران كه براساس اصل ششم قانون اساسي بر ضرورت اداره امور عمومي 

ارچوب قوانين هر چكشور از مجراي انتخابات با تكيه بر آراي عمومي تأكيد كرده، مقررات الزم را د
.استهاي اجرايي براي انتخابات و مقوله تبليغات در آن تدوين ساختهنامهعادي و آيين

 به عنوان نظامي كه 1958 قانون اساسي 3جمهوري پنجم فرانسه نيز براساس ماده 
ث اعتقاد به حاكميت ملي از مجراي رژيم نمايندگي و انتخابات دارد، مقررات متنوعي را در بح

.استبيني كردهانتخابات و رقابت و تبليغات انتخاباتي پيش
قررات مرتبط با رقابت و تبليغات انتخاباتي رياست جمهوري بررسي م، بحث محوري ما
كوشيم دريابيم كه مقررات كدام كشور جامعتر و كاملتراست؟ دو كشور است و مي

 اصل دوم قانون اساسي6 بند »ب«ضرورت استفاده از تجارب ساير ملل كه در قسمت 
ت و ضعف نظام انتخاباتي ين نقاط قويو ضرورت تبشده جمهوري اسالمي ايران بدان اشاره 

براي انجام اين . ت دو چندان اين مطالعه تطبيقي استدو كشور ايران و فرانسه، گوياي اهمي
ه به ضرورت تكيه بر اسناد ويژه به زبان فارسي و با توجمطالعه، با عنايت به كمبود منابع به

. معتبر، كار خود را بر متون قوانين مرتبط با نظام انتخاباتي ايران و فرانسه متمركز كرديم
 ولي ،اگر چه دستيابي به متون قانوني انتخابات رياست جمهوري ايران چندان مشكل نبود
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ولي با استفاده از بيش دشواري بود، وتهيه كليه متون قانوني انتخاباتي فرانسه كار كم
 و و تهيه آخرين كتابچه چاپي مجموعه قوانين انتخاباتي»اينترنت«كتابخانه سيار جهاني

ترجمه تفصيلي بخشهاي اصلي آن، نكات ارزشمندي از روشهاي انتخاباتي در نظام حقوقي 
هاي  مقررات مرتبط با مسائل مالي نامزدها و هزينه،فرانسه بررسي شد كه در اين ميان

. توجه بودتبليغاتي آنها بسيار قابل
، بخش اعظم قوانين دو يتانتخابايك از دو نظام براي شناخت ميزان جامعيت مقررات هر

بندي كرديم تا دريابيم كه  چهارگانه پيشنهادي خود، طبقهنظام را با تكيه بر متغيرهاي
.هاي مذكور استاهداف مورد نظر متغيرمقررات كدام كشور، بيش از ديگري تأمين كننده 

اي در خصوص بررسي تطبيقي شايان ذكر است كه تاكنون هيچ تحقيق و يا مطالعه
صورت نگرفته و مطالعه جمهوري اسالمي ايران و جمهوري فرانسهي تانتخابانظامهاي 

.استحاضر، نخستين تالشي است كه در اين موضوع به عمل آمده

بيني روشهاي تبليغات در رقابتهاي انتخاباتي و متغيرهاي پيش-2
شده براي مطالعه مقررات قانوني حاكم بر تبليغات

نظام سياستگذاري كشورها و ون زروزاف امروزه به واسطه پيچيدگيهاي با عنايت  به اينكه
مكن است، رژيم  غيرمپرسي عمالًتخصصي شدن آن، توسل به دمكراسي مستقيم بجز در همه

 براي تحقق حاكميت ]10ص،2[اي است كه بر پايه اعتماد به فرد و انتخاب وينمايندگي  گزينه
.]174، ص2[است مردمي اختيار شده

است و فرايند انتخابات با موضوع  منوط به برگزاري انتخابات ،برقراري رژيم نمايندگي
واجد را در ايام انتخابات، اشخاص حقيقي كه خود.تاسها همراهنامزدانتخاباتيرقابت

،يا گروههاي سياسي و يا به طور مستقلدانند از طريق احزاب وميبراي نمايندگيصالحيت
تحت تأثير قراردادن افكار عمومي و جلب اعتماد با،انتخاباتي شدهوارد عرصه مبارزه

ارتباطات و مالحظات روانشناسي ي از فنون علومكوشند ضمن بهره گيرگان، ميدهنديأر
.، خود را به كرسي قدرت نزديك سازند]13، ص3[اجتماعي شهروندان 

 ضمن توصيف ، دو تن از متخصصان علوم ارتباطات سياسي»فريدنبرگ« و »ترنت«
 شرايط  روشهاي مذكور با توجه بهاند كه اعالم داشته،لف تبليغات در انتخاباتتروشهاي مخ
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 ارائه يك فهرست جامع از عمالً وندفرهنگي و سياسي نظامهاي سياسي مختلف، بسيار متنوع
.]4، ص4[مجموعه روشها بسيار مشكل است 

در كنار اين دو محقق، صاحبنظران ديگري نيز به موضوع روشهاي تبليغاتي در انتخابات 
هاي عمومي و رسانه كانادايي بر نقش گسترده محقق»پاريزال «در اين ميان. اندسياسي پرداخته

.]85، ص5[استها از آنها در تبليغات انتخاباتي تأكيد ورزيدهاستفاده احزاب و نامزد
و در اين ند طور كه مالحظه شد روشهاي تبليغات انتخاباتي بسيار متعدد و متنوعهمان

شوند، ياسي غرق در رقابت انتخاباتي ميها و يا احزاب سرابطه ممكن است از آنجا كه نامزد
. كنندحقوق رقبا و ساير شهروندان را نقض

اي المجالس در اجالس يكصد و پنجاه و چهارم شوراي اين اتحاديه، اعالميه اتحاديه بين
پاريس به تصويب در 1994 مارس 26به معيارهاي انتخابات آزاد و منصفانه در راجع

اگر .استاي جهاني را در ارتباط با مسائل مرتبط با انتخابات ارائه كردههرسانده كه معيار
توان كن از خالل مواد ميل، قسمت خاصي را به مبحث  تبليغات اختصاص نداده،اعالميهچه

اعالميه در بند دوم از ماده سه . به  برخي از عناوين مرتبط با تبليغات انتخاباتي اشاره كرد
منظور مبارزه انتخاباتي به حزب يا رد كه هر يك از شهروندان حق دارد بهدااعالم مي

. حزب يا سازمان سياسي تشكيل دهد،سازمان سياسي وارد شود و يا همراه ديگران
: حق داردي با ديگر يا مجتمعاً هر كس منفرداً، بر اساس  بند سوم همين ماده

، ابراز كند ديدگاههاي سياسي خود را بدون بيم و نگراني-
، اقدام به دريافت و يا مبادله اطالعات كند-
كند، براي  مبارزات انتخاباتي در كشور آزادانه رفت و آمد -
دهنده دولت حاكم، به ي مساوي، با ديگر احزاب سياسي از جمله حزب تشكيلي بر مبنا-

.مبارزه انتخاباتي بپردازد
نامزد انتخاباتي و هر حزب سياسي بايد براي دارد كه هر بند چهارم اين ماده اعالم مي

هاي هاي ارتباط جمعي، از موقعيت مساوي با نامزدويژه رسانه به،هادسترسي به رسانه
.احزاب ديگر برخوردار باشد تا ديدگاههاي سياسي خود را ارائه كند

شود كه ، يادآور ميها و احزاب در قبال جامعه ضمن اشاره به تكاليف نامزد،بند نهم همين ماده
بند دهم .  حق توسل به خشونت را ندارد،هيچ حزب سياسي و يا نامزدي در مبارزه انتخاباتي خود
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بند يازدهم  . كندنيز نامزدها و احزاب سياسي را موظف به رعايت حقوق و آزاديهاي ديگران مي
. و منصفانه را بپذيرديا حزب سياسي بايد نتيجه انتخابات آزادكند كه هر نامزد واعالم مي

خواهد امكان پردازد در بند يك از دولتها مي كه به حقوق و تكاليف دولتها  مياعالميهماده چهار
هاي احزاب سياسي و االمكان موضوع تأمين هزينهتشكيل و فعاليت آزاد احزاب را فراهم كنند و حتي

.ط رقابت در انتخابات منصفانه باشدتا  شراي... مبارزه انتخاباتي را تحت نظم درآورند
تا امكان آزادي رفت و آمد، تجمعات و بيان شده در بند سوم اين ماده از دولتها خواسته

ند تا ن شرايطي مهيا ك،دنويژه به صورت راهپيمايي و تجمعات سياسي  را فراهم آورعقايد به
كنند و از دسترسي يكسان به ها ديدگاههاي خود را آزادانه به مردم منتقل احزاب و نامزد

.]32-21ص، ص6[هاي دولتي و عمومي برخوردار شوندرسانه
هاي مشروعيت با عنايت به اينكه تحقق حداكثري دو اصل آزادي و برابري  از مفروضه

 اهميت كليدي در تدوين ،تضمين دو اصل مذكور]14-13ص، ص7[ساالر استنظامهاي مردم
.يابد با رقابتهاي انتخاباتي ميمقررات مرتبط

هاي مختلف و بررسي  تفصيلي مقررات قانوني حاكم به دنبال مطالعه روشهاي تبليغاتي احزاب و نامزد
حفظ دو اصل صرف تأكيد بردر مجموع به نظر رسيد كه بر تبليغات انتخاباتي دو كشور ايران و فرانسه،

تدوين د پاسخگوي كامل مالحظات و حساسيتهاي ضروري درتوانآزادي و برابري به صورت كلي  نمي
عنوان مبناي مطالعه تطبيقي، بيني آنها بهپيشو چهار متغيرلذا با تدوينو مقررات تبليغات انتخاباتي باشد 

. جامع توصيف شودسعي شد تا زواياي قوانين انتخاباتي دو كشور در موضوع تبليغات به نحو تقريباً
:ي مذكور عبارتند ازهامتغير
 ايجاد فضاي مناسب براي نامزدها و احزاب آنها در جهت معرفي ويژگيهاي فردي و )1

؛هاي خودبرنامه
؛ برابري نسبي در برخورداري از امكانات تبليغاتي و ايجاد فرصتهاي برابر توسط دولت)2
دهندگان عادي در اثر  رأي اعم از نامزدها و يا، پرهيز از تضييع حقوق شهروندان)3

؛فعاليتهاي تبليغاتي
احزاب به  جلوگيري از اسراف و تبذير و ممانعت از ايجاد زمينه وابستگي نامزدها و)4

؛باندهاي ذينفوذ مالي و يا قدرتهاي خارجي
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بررسي مقررات حاكم بر تبليغات انتخاباتي دو كشور بر پايه -3
هاي چهارگانهمتغير

 ايجاد فضاي مناسب براي نامزدها در جهت معرفي ويژگيهاي فردي و -3-1
هاي خود برنامه

در نظام انتخاباتي جمهوري اسالمي ايران-3-1-1
وسيله  از تاريخ اعالن اسامي آنان بههاي رياست جمهوري رسماًفعاليت تبليغاتي نامزد

گيرد آغاز ي شوراي نگهبان صورت ميوزارت كشور كه پس از تأييد صالحيت آنها از سو
شدن در صورت كشيده. يابدي خاتمه ميأ ساعت پيش از شروع  اخذ ر24شود و تا مي

انتخابات به مرحله دوم، فعاليت تبليغاتي از تاريخ اعالم رسمي  نتايج قطعي آراي مرحله اول 
.]8[يابدي مرحله دوم پايان ميأاز اخذ ر ساعت پيش24شروع و تا 

طور مساوي از صدا و سيماي هاي رياست جمهوري همچنين حق دارند بهنامزد
.هاي خود استفاده كنند ايران براي معرفي و ارائه  برنامهجمهوري اسالمي

، اجرايي  مرتبط به آننامهينيبا توجه به اينكه در قانون انتخابات رياست جمهوري  و آ
رسد است، به نظر ميعداد ستادهاي انتخاباتي به عمل نيامدهتبحثي در زمينه نحوه تشكيل و

لذا و ت انتخابات مجلس شوراي اسالمي در اينجا نيز جاري باشد ارهمان رويه جاري در مقر
در هر منطقه شهرداري  مجاز به برپايي يك ستاد و،هر يك از نامزدها در هر مركز بخش

بيني  رسد پيش البته به نظر مي.]9[استستاد بيني يك هاي بزرگ نيز مجاز به پيششهر
يت تبليغ براي  ايجاد محدود،هاي بزرگ يك ستاد در هر منطقه شهرداري در شهرصرفاً
 مانند تهران و يا مشهد و اصفهان از يك نسبت ،ست، زيرا سكنه شهرهاي بزرگاهانامزد

اساس تعداد شهروندان  ساكن  برمساوي برخوردار نيستند و بهتر بود مبناي تعداد ستادها
.شدبيني ميدر هر منطقه پيش

 حاكي از آن است ،بيني ابعاد اوراق تبليغاتي و ابهام اساسي در اماكن مجاز الصاق آنهاعدم پيش
توانند تراكت و كه قانونگذار تمايل به برقراري محدوديت در اين امور نداشته و لذا نامزدها مي

.ا.ا.ج. ر.ا. ق76 و 75ت مواد اردر هر اندازه دلخواه به چاپ رسانند و مقرپوستر به هر تعداد و 
.  كندمحدوديت خاصي را در خصوص تعداد كيفيت، ابعاد و اندازه اوراق تبليغاتي ايجاد نمي



1386، زمستان 4، شمارة 11دورة انساني                                                                     مدرس علومفصلنامه

7

 در نظام انتخاباتي جمهوري فرانسه -3-1-2
:استز سه طريق مهيا شدهبستر مناسب براي معرفي نامزدها در نظام انتخاباتي فرانسه ا

استفاده از ) 2؛برگزاري نشستها و اجتماعات براي سخنراني نامزدها و يا طرفداران آنها) 1
هاي هاي پستي حاوي جزوه ارسال بسته)3؛  بصري بخش دولتي و خصوصي–امكانات سمعي

.تبليغاتي از سوي نامزدها و از سوي دولت

 با برگزاري نشستها و تجمعات انتخاباتي مقررات مرتبط-3-1-2-1

 را 1881 ژوئن 30 مصوب ، قانون انتخابات در فرانسه، قانون آزادي اجتماعات47ماده 
. ]10[استمبناي ضوابط نشستها و اجتماعات انتخاباتي دانسته

سته، امكان برگزاري تجمعات مذكور را حتي بدون اعالن قبلي مجاز دان1881 قانون سال 1ماده 
.]11[  برگزاري اين نوع تجمعات پس از يازده شب مجاز نيست6 البته بر اساس ماده و

عام فرصتي براي نامزدها است اجازه برگزاري اين نوع تجمعات در معابر عمومي و مأل
.هاي خود را معرفي كنندتا بهتر اهداف و برنامه

 انتخاباتي از نخستين روز ماه هاي نمايشي و به قصد فعاليت تبليغاتاجراي برنامه
 بيان ،ولي چنانچه هدف از اجراي نمايش؛گيري ممنوع استششم پيش از روز رأي

.]12[استمجازباشد برگزاري آنهاي نامزدمندينتوا

 مقررات مرتبط با استفاده از امكانات سمعي و بصري دولتي و بخش خصوصي-3-1-2-2

:انات راديو تلويزيوني چهار مرجع مؤثر هستنداستفاده از امكباب  در 
يت مسؤول، 1986 قانون 14شوراي عالي سمعي و بصري كه براساس ماده ) الف

. دار استهاي تبليغاتي راديو و تلويزيون را عهدهسياستگذاري كالن كشوري در زمينه برنامه
هاي رقابت انتخاباتي را پخش برنامهسازي و ات كلي مرتبط با توليد، برنامهاين شورا مقرر

.]13[سازدكنند مدون ميكه شركتهاي خصوصي و ملي توليد مي
ريزي در شوراهاي اداري شركتهاي ملي پخش راديويي و تلويزيوني كه براي برنامه) ب

.گيرندها مورد مشورت قرار ميساعات پخش برنامه
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بيني گيري براي پيشه مرجع نهايي تصميمبصري ك–مرجع عالي ارتباطات سمعي)ج
.هاي تبليغاتي نامزدها استساعات پخش برنامه

كميسيون ملي نظارت بر رقابت انتخاباتي كه در خصوص تركيب و وظايف آن توضيح ) د
.خواهيم داد

 مدت .هاي تلويزيوني و راديويي را دارد حق استفاده از برنامه،هر نامزد در دور اول و دور دوم
. شودبصري پس از مشورت با نامزدها تعيين مي-اساس تصميم شوراي عالي سمعيها بربرنامه

 مگر در ، دقيقه و براي دور دوم كمتر از يك ساعت باشد15 اين مدت نبايد كمتر از ،در دور اول
.]14[د توافقي براي كاهش اين مدت باش،مواردي كه ميان دو نامزد

صاق تراكت و پوستر ال-3-1-2-3

رسد عنوان آفيش دارد و در نظام الصاق در اماكن ويژه به چاپ مياوراقي كه براي تبليغات و
ي كه حاوي عكس و برخي يها آفيش)الف: استبيني شدهدو نوع آفيش پيشًاانتخاباتي فرانسه صرف

ست كه ابعاد اين برگه تبليغاتي نبايد رم ويژه نامزد و يا حزب آن اآاز شعارهاي انتخاباتي نامزدها و 
متر تجاوز كند و هر نامزد فقط حق دارد دو عدد آفيش از اين نوع را در اماكن  ميلي549×841از 

متر  ميلي397×420آفيش در ابعاد ) ب؛ به خود الصاق كند) تابلوهاي ويژه انتخابات(يافته اختصاص
.رگزاري نشستها و تجمعات انتخاباتي درج شودبايد مسائل مرتبط با بكه در آن صرفاً

ها بجز اماكن اطراف ستاد شده براي الصاق آفيشبينيپيش) تابلوهاي ويژه ( تعداد اماكن 
: عبارت است ازانتخاباتي نامزدها، براي هر نامزد 

،دهنده و يا كمتر نفر رأي500 پنج مكان براي حوزه انتخابيه داراي -
300 هر نها با اضافه شدن يك مكان به تناسب اضافه شدساير حوزهده مكان براي -
.]15[دهندهرأي

شايان ذكراست با توجه به وجود فهرست انتخاباتي در نظام انتخاباتي فرانسه كه  تعداد 
،  مشخص استدهندگان در هر حوزه انتخابيه پيش از انتخابات تقريباًًو اسامي رأي

. حوزه از تعداد سكنه واجدالشرايط رأي دادن حوزه باخبر استهرداري و فرمانداري هرش

دهندگان ارسال اسناد تبليغاتي به آدرس رأي-3-1-2-4
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 هريك از نامزدها و يا فهرست نامزدها حق دارند اسناد تحت عنوان ،پيش از هر دور انتخاباتي
.ها  و برگه رأي  را به چاب رسانندمه اوراق معرفي برنا و يا برگه گردان،»معرفي ويژگيهاي فردي«

شكل و . متر باشد ميلي210×297تواند بيشتر از دو برگ با ابعاد دو سند تبليغاتي اول نمي
متن اسناد مذكور  تحت نظارت خود . اندازه اين اسناد بايد در سراسر قلمرو فرانسه يكسان باشد

 اين اسناد ابتدا در اختيار كميسيون ملي نظارت .رسدنامزد و يا نمايندگان  قانوني وي به چاپ مي
گيرد كه در صورت انطباق آنها با مقررات  به كميسيونهاي محلي بر رقابت  انتخاباتي قرار مي

.]16[شود تا براي آدرس شهروندان ارسال گرددنظارت ارسال مي
ها در روزنامه رسمي سمي از روز چاپ اسامي نامزدرتبليغات نامزدهاي رياست جمهوري به صورت 

اگر انتخابات به مرحله دوم . رسدگيري در نيمه شب به پايان مييأ تا پايان جمعه پيش از روز ر،آغاز شده
 در نيمه شب جمعه ،كشانده شود رقابت انتخاباتي از روز چاپ اسامي دو نامزد در روزنامه رسمي آغاز شده

هاي يكشنبه از  هر دو در روز،به اينكه انتخابات دور اول و دومبا توجه . رسدگيري  به پايان مييأپيش از ر
.گيري ممنوع است ساعت قبل از آغاز رأي33شود لذا تبليغات انتخاباتي از  بامداد  برگزار مي9ساعت 

ها را در گيري، اسامي نامزد روز مانده به روز رأي15شوراي قانون اساسي موظف است حداكثر تا 
.]17[رساندب به چاپ روزنامه رسمي

هاي برابر  برابري نسبي در برخورداري از امكانات تبليغاتي و ايجاد فرصت-3-2
دولتبه وسيله

در نظام انتخاباتي جمهوري اسالمي ايران-3-2-1
ررسي نام به  كميسيوني  ب،ها از امكانات دولتيمنظور تضمين برخورداري يكسان نامزد در ايران به

 اعضاي .]62ماده ،8[شودتبليغات  انتخابات در وزارت كشور  و بنا به دعوت وزير كشور  تشكيل مي
:كميسيون عبارتند از

؛االختيار اودادستان كل كشور يا نماينده تام.1
؛االختيار اووزير كشور يا نماينده تام. 2
.االختيار اون يا نماينده تاممدير عامل صدا و سيماي جمهوري اسالمي ايرا.3

تواند يك نفر از ميان اعضاي خود يا خارج را به منظور نظارت بر كار شوراي نگهبان مي
.]63ماده ،8[كميسيون مزبور تعيين كند
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بيني امكان برپايي ستاد تبليغاتي انتخاباتي براي هريك از نامزدها به تعداد مساوي پيش
ها در شهرهاي بزرگ و مراكز بخش، حاكي از اصل يق شهرداربا تكيه بر تقسيمات مناط

.برابري در امكان تبليغات انتخاباتي است
ميز خطابه نماز ممنوعيت انجام هرگونه فعاليت تبليغاتي از تاريخ رسمي اعالم نامزدها از

جمعه و يا هر وسيله ديگر كه جنبه رسمي و دولتي دارد و ممنوعيت فعاليت تبليغاتي براي
نامزدها در ساعات اداري از سوي كارمندان دولتي، ممنوعيت استفاده از وسايل و امكانات 

كنند و ي كه از بودجه عمومي به هر مقدار استفاده مييها و مجموعه نهادهاوزارتخانه
ها و ادارات دولتي از تبليغ ها، وزارتخانهممنوعيت نشريات و مطبوعات متعلق به سازمان

، همگي شواهدي است از تالش نظام]68ماده،8[صورت درج آگهيهلو بنامزدي و
. اري ايران براي رعايت اصل برابري در امكانات تبليغاتيذقانونگ

الذكر است اي فوقتهنخست زمان آغاز ممنوعي: البته در اينجا توجه به چند نكته مهم است
 پيش از اين تاريخ، هرچند كه ،تيجه در ن وشودكه از تاريخ اعالم رسمي نامزدها شروع مي

 ولي اين امكان وجود دارد كه برخي از نامزدها كار ،فهرست قطعي نامزدها هنوز معين نيست
الذكر مصداق جرم انتخاباتي تبليغاتي خود را آغاز كنند و انجام تبليغات از مجاري فوق

.جرم تلقي شوداستفاده از امكانات دولتي وء، هرچند ممكن است به عنوان سيستن
قيد واژه ميز .  ممنوعيت تبليغات در اين ايام از ميز خطابه نماز جمعه است،نكته دوم

 امكان ،كند كه آيا در محوطه برگزاري نماز جمعه، در ايام مذكورخطابه اين ابهام را ايجاد مي
مراسم اندركاران تبليغات و يا الصاق پوستر نامزد خاص وجود دارد و يا حتي ساير دست

نماز جمعه بجز خطيب جمعه و سخنرانان پيش از خطبه، اجازه تبليغ به نفع نامزدها را دارند 
يا خير ؟ 

بيني سقف مجاز براي تعداد نسخ چاپ، كيفيت  آنها و ابعاد  عدم پيش،از سوي ديگر
خاباتي ساز بروز نابرابري در امر تبليغات انتتواند زمينهها و تراكتها تا حدودي ميپوستر

يا حمايت ها با تكيه بر توانمندي مالي خود و زيرا بسيار محتمل است يكي از نامزد،باشد
ها و اشخاص حقيقي و يا حقوقي متنفذ بتواند فضاي عمومي كشور را مملو از پوستر

.تصاوير تبليغاتي خود كند
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تبليغاتي انتخاباتي را ها موظفند چهار نسخه از هريك از اوراق ن چاپخانهمسؤوالالبته 
براي همراه با يك نسخه از درخواست رسمي تقاضا كنندگان چاپ،،بالفاصله پس از چاپ

.]77ماده،8[ به وزارت كشور و شوراي نگهبان ارسال دارندضبط در پرونده سريعاً

در نظام انتخاباتي جمهوري فرانسه-3-2-2
شود بيني ميدها از امكانات برابر كه از سوي دولت پيش سعي شده كليه نامز، در اين نظام

كميسيون ملي نظارت بر رقابت  «بدين منظور كميسيوني تحت عنوان . برخوردار گردند
عضاي كميسيون  ا.شود كه داراي وظايف نظارتي و اجرايي است تشكيل مي»انتخاباتي

:عبارتند از
؛ميسيونمعاون رياست شوراي دولتي به عنوان رئيس ك. 1
؛رياست عالي ديوان استيناف.2
؛رياست عالي ديوان محاسبات. 3
دو عضو افتخاري از سه نهاد شوراي دولتي، ديوان استيناف و يا ديوان محاسبات كه .4

عنوان اعضاي شوند و دو نفر ديگر نيز بهسه عضو اول منصوب ميوسيلهبهاين دو عضو 
.ندگردالبدل انتخاب ميعلي

:شود كه عبارتند ازمند ميكميسيون از مساعدت چهار كارمند بهره
؛)كشور(وزير داخله سوي  يك نماينده از -
؛ بحارييك نماينده از وزارت سرزمينهاي ماورا-
؛يك نماينده از وزارت پست-
.  يك نماينده از وزارت ارتباطات-

راي دولتي، ديوان استيناف و ديوان تواند مخبراني را از كارمندان شوكميسيون مي
 يك كميسيون ،هاي انتخابيه و فرمانداريها در هر يك از حوزه.]18[كار گيردهمحاسبات ب

تركيب . شودمحلي نظارت تحت نظر كميسيون ملي نظارت بر رقابت انتخاباتي تشكيل مي
: از استكميسيونهاي محلي عبارت

؛ عالي ديوان استيناف به عنوان رئيسرياستسوي يك قاضي، منصوب از -
؛يك كارمند، منصوب از سوي فرماندار-
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؛يك كارمند از سوي خزانه داري كل-
؛كارمند منصوب از سوي مدير استاني پست و ارتباطات تصويري يك -
.]19[شودبيني ميفرماندار براي كميسيون پيشوسيلهبهكهيك منشي -

توانند مخبراني را از ميان قضات بخش اداري و يا قضايي و يا حلي مي كميسيونهاي م
.]19[كار گيرنده  اعم از شاغل و يا بازنشسته ب،كارمندان دولت

رساني و تبليغاتي كه دولت اين كميسيونها موظفند براي آن بخش از فعاليتهاي اطالع
. را نيز بر اين فعاليتها به عمل آورندريزي كنند و نظارت الزم  انجام آن است برنامهمسؤول

نشاني ها، ارسال اسناد تبليغاتي بهاماكن مجاز الصاق پوستربينيهماهنگي براي پيش
.پذيرد همگي با هماهنگي اين كميسيونها صورت مي،شهروندان و غيره

از هر پوستر  اي رسد و نمونهها ويا نمايندگانشان به چاپ ميها تحت نظارت نامزدپوستر
اي مالحظهها تعداد قابلنامزد. شودميارسالبه كميسيون  ملي نظارت بر رقابت انتخاباتي

آن به به وسيلهتا دهند مياز اوراق تبليغاتي خود را در اختيار كميسيون ملي قرار 
ن يكشنبه  پيش از  دومي20اين اوراق بايد حداكثر تا ساعت . هاي محلي ارسال شودكميسيون
گيري در اختيار كميسيوندوم رأيگيري دور اول و دومين شنبه  پيش از دورروز رأي

. كنندكليه شهروندان مينشاني  اقدام به توزيع اوراق تبليغاتي  به ،هاي محليكميسيون.باشد
يافته اختصاصهاي الصاقي در اماكن مجاز وكنند كه آفيشهاي محلي نظارت ميكميسيون
بيني هاي پيشتابلو. ]20[ها مطابق با اوراق تبليغاتي دريافتي  از كميسيون ملي باشدبه نامزد

اساس ترتيب محلي برهايشده براي الصاق اوراق تبليغي با نظارت و هماهنگي كميسيون
.  ]21[يابندشده از سوي شوراي قانون اساسي اختصاص ميهاي معرفيفهرست نامزد

موران بخش عمومي و شهرداري أممنوعيت فعاليت تبليغاتي در ساعات اداري از سوي م
 و حتي ممنوعيت برقراري تماس تلفني و انتقال پيام تصويري به صورت مجاني از ]22[

اي برابر براي نامزدها ته، از مصاديق ايجاد فرص]23[امكانات دولتي براي تبليغ نامزدها
. برتر تبليغاتي برخوردار نگردندبا تكيه بر امكانات دولتي از موقعيتاي شود  تا عدهتلقي مي

يافته از مقررات خاص در خصوص الصاق حداكثر دو آفيش در هر مكان اختصاص
رنگهاي پرچم ملي (و قرمزسوي نامزدها، ممنوعيت استفاده از تركيب سه رنگ آبي، سفيد

ي جلوگيري از ايجاد شائبه انطباق كامل مواضع يكبرا( در اوراق تبليغاتي نامزدها ) فرانسه
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سري اوراق تبليغاتي ، محدوديت نامزدها به ارسال فقط يك]24 [)هويت ملي فرانسهنامزد با
هاي برابر ، همگي از مصاديق تالش دولت در ايجاد فرصت]25[دهندگانآدرس رأيخود به

.براي نامزدها درامر تبليغات است
:كندهاي ذيل مشاركت مي در پرداخت هزينهمستقيماًير به نحو زدولت 

؛هاهاي اعالم نظرات نامزدهزينه كاغذ، چاپ و توزيع اوراق تبليغاتي و اطالعيه-
؛هاهاي كاغذ، چاپ و الصاق پوسترهزينه-
.]26[هاي ناشي از فعاليت كميسيونهاهزينه-

دهندگان در اثر دان اعم از نامزدها و يا رأي پرهيز از تضييع حقوق شهرون-3-3
هاي تبليغاتي فعاليت

درنظام انتخاباتي جمهوري اسالمي ايران-3-3-1
 و يگونه آگهي تبليغاتي بر روي عالئم راهنمايممنوعيت الصاق اعالميه، عكس، پوستر و هر

دولتي و وابسته به سسات آموزشي ؤرانندگي، تابلوي بيمارستانها، تابلوي مدارس و ساير م
مورين انتظامي در جلب متخلفين و همچنين وظيفه شهرداريها و بخشداريها أدولت و وظيفه م

حاكي از تالش قانونگذار در جهت جلوگيري از ]69ماده ،8[ چنين اوراقيينسبت به امحا
.استتضييع حقوق شهروندان 

اي تبليغاتي نامزدها كه در محل هها و يا پوسترگهيآيا محوكردن ممنوعيت  پاره و
بودن نامزدها و طرفداران نمجازو]70ماده،8[عنوان جرممجاز نصب شده و احتساب آن به

]71ماده،8[ مجازات براي عاملين آنهايبينها و پيشآنها به هتك حرمت و حيثيت ساير نامزد

از . استبيني شدهها پيشقوق نامزدع حياتي است كه براي جلوگيري از تضياز جمله مقرر
ي، آگهي يا مطالبي عليه أطرف ديگر، مطبوعات و نشريات حق ندارند از سه روز قبل از اخذ ر

در صورت . ندسازها منتشرهاي انتخاباتي درج كنند و يا مطالبي دال بر انصراف نامزدنامزد
وسيله   ساعت پس از انتشار به18ها حق دارند پاسخ خود را ظرفبروز چنين تخلفي، نامزد

 پيش از زمان ،وزارت كشور به روزنامه مزبور بدهند و روزنامه مكلف به چاپ فوري آن
 مقامات اجرايي و نظارت ، در همين رابطه.]77ماده ،8[ممنوعيت طبق قانون مطبوعات است

ي را ندارند و اعضاي شعب يا عليه هيچيك از داوطلبان انتخابات حق تبليغ له،بر انتخابات
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گيري از محل شعبه ثبت نام و گونه آگهي و آثار تبليغاتي را پيش از شروع رأيموظفند هر
.كنندي محو أاخذ ر

 شايان ذكر است  ابهام كلي در ارتباط با اماكن مجاز براي الصاق پوستر در ايام تبليغات 
شرايطي را ايجاد كرده كه ماكن خاص،اي از ا بر روي تابلوي پارهو ممنوعيت الصاق صرفاً

گردد و يا رها مي الصاق و، بدون ضابطه،ها در هر نقطه شهرهاي تبليغاتي و پالكاردپوستر
 حقوق ، دچارمشكل شدهها شديداً نظافت عمومي شهر،حداقل در ايام تبليغات انتخاباتي

. شودشهروندان تضييع مي

وري فرانسه در نظام انتخاباتي جمه-3-3-2
ممنوعيت برگزاري اجتماعات انتخاباتي پس از يازده شب، مگر در اماكني كه ديرتر از ساعت 

 ضرورت معرفي سه نفر از سوي برگزاركنندكان تجمع انتخاباتي ،]27[شوندمذكور بسته مي
 جلوگيري از طرح مباحث ،براي حفظ نظم و حفظ برنامه تجمع حول موضوع اعالم شده

ممنوعيت الصاق نيز  و ]28[نظم عمومي و اخالق حسنه را به مخاطره اندازدجدلي كه 
هرگونه اطالعيه و اورق تبليغاتي، حتي الصاق اوراقي كه واجد تمبر هزينه الصاق باشد، در 

بيني شده در مدت پيش از سه ماه قبل از انتخابات و خارج از اماكن و تابلوهاي پيش
 ازجمله ]29[نامزدهاسايرمختص در اماكن و تابلوهايگونه اوراقممنوعيت الصاق اين

. شوندميمصاديق مقررات براي پرهيز از تضييع حقوق شهروندان تلقي
ها لطمه وارد سازد ممنوع و گونه نسبت افترا كه به شرافت و شخصيت يكي از نامزدهر

، پاسخ و رفع تهمت در صورت  بروز تخلف مزبور.]30[استچاپ و تكثير آن قابل مجازات 
مدير روزنامه موظف ].31[تشار يابدن ساعت در روزنامه و يا مجله مورد نظر ا24بايد ظرف 

.]32[است پاسخ را در همان اندازه و حروف و محل به چاپ رساند

 وابستگي نامزدها يهاجلوگيري از اسراف و تبذير و ممانعت از ايجاد زمينه-3-4
هاي ذينفوذ مالي و يا قدرتهاي خارجيو احزاب به باند

در نظام انتخاباتي جمهوري اسالمي ايران-3-4-1
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در نظام انتخاباتي ايران متأسفانه شاهد فقر مفرط مقررات در خصوص مسائل مالي و 
بيني سقف مجاز براي تعداد، ابعاد و كيفيت عدم پيش.ها هستيمهاي تبليغاتي نامزدهزينه

ي و مجازبودن توزيع اين اوراق در معابر عمومي، عالوه بر ايجاد زمينه اسراف اوراق تبليغات
.شودها ميبيش از حد، باعث مشكالت عديده در زمينه نظافت عمومي شهر

ها، كنترل منابع بيني سقف هزينهدر نظام انتخاباتي ايران هيچ سازوكاري براي پيش
.استدريافتي و ضوابط حسابرسي تدوين نشده

در نظام انتخاباتي جمهوري فرانسه-3-4-2
بيني محدوديت از نظر تعداد هاي مشخص براي اوراق تبليغاتي و پيشبيني ابعاد و اندازهپيش

بيني مقررات الزامي براي عدم توزيع و نسخ چاپ، نوع كاغذ مصرفي و كيفيت چاپ و پيش
عابر عمومي از جمله مقرراتي است كه الصاق اوراق در اماكن غير مجاز، و عدم توزيع در م

.شودهاي انتخاباتي ميموجب جلوگيري از اسراف و تبذير در فعاليت
اي يتهبيني مقررات مالي تفصيلي براي فعال پيش، نظام انتخاباتي فرانسهمهمترين ويژگي

.انتخاباتي و تبليغاتي نامزدها است
: توجه به چهار نكته مهم استباره در اين 

 هر نامزد  براي رسيدگي و انجام امور مالي تبليغاتي خود بايد يك وكيل امور مالي اوالً
.  سسه حسابرسي تبليغاتي منعقد سازدؤاستخدام كند و يا قرارداد انجام اين امور را با يك م

.سسه مزبور بايد به شوراي قانون اساسي معرفي شودؤوكيل و يا م
د بانك افتتاح شود و نزوعه فعاليتهاي تبليغاتي ثانياً يك حساب بانكي مجزا براي مجم

. گزارش مالي آن به مراجع قانوني ارسال گردد
.شودثالثاً سقف هزينه تبليغاتي بر پايه مقررات خاص معين شده و تجاوز از آن تخلف تلقي مي

رابعاً كميسيوني تحت عنوان كميسيون ملي حسابرسي امور رقابت انتخاباتي سياسي 
. كندامور رسيدگي ميبه اين 

از روز )  روز قبل365( قانون انتخابات، هر نامزد بايد از سال پيش 52 ماده 4بر اساس بند 
گونه پرداخت و دريافت خود در مسائل انتخابات را از  هر،گيري تا پايان انتخاباتبرگزاري رأي
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و )  وكالت مالي را داشته باشديك فرد حقيقي كه صالحيت قانوني احراز(طريق يك وكيل امور مالي 
.]33[سسه حسابرسي معتبر با قرارداد وكالت از طرف نامزد به انجام رساندؤيا يك م

يا اي ودورهدر موارد انتخابات ميان. تواند براي چند نامزد وكيل شوديك فرد حقيقي نمي
چنانچه . شودت شروع ميزودرس، ضرورت استخدام يك وكيل از زمان اعالن برگزاري اين انتخابا

.]34[سسه باشدؤخود نامزد، نبايد عضو مداد،را وكيل خود قرارسسه حسابرسيؤنامزدي يك م
هاي قبل از قراردادش كند و ابتدا هزينهحساب بانكي و يا پستي افتتاح مي يك،وكيل مالي

قرارداد نامزد . پردازدر ميرا ثبت و سپس به ثبت كليه دريافتيها و پرداختها  از حساب مذكو
سسه مالي حسابرسي تا زمان تسليم گزارش مالي رقابت انتخاباتي ؤبا وكيل مالي و يا م

.]34[يابدادامه دارد و پس از آن پايان مي
رقابتمالي حساب بانكي و يا پستي افتتاح شده نيز سه ماه پس از تسليم گزارش

.]35[شودميبسته انتخاباتي
اشخاص حقيقي . ان هداياي اشخاص حقيقي به نامزدها داراي سقف معين است ميز
به يك )  هزار فرانك فرانسه30برابر( يورو 4600شده مجاز به پرداخت حداكثر شناخته

 حق اعطاي كمك مالي به ،نامزدند و اشخاص حقوقي بجز احزاب و گروههاي سياسي
يا خدمات مستقيم و طاي تجهيزات، امكانات و حتي مجاز نيستند با اع ونامزدها را ندارند

يعني ارائه خدمات (مستقيم و يا ارائه آنها با تعرفه كمتر از معمول، به نامزدها كمك كنند غير
.)و امكانات با تخفيف مجاز نيست

بايد به صورت چك پرداخت شود و ) هزار فرانك( يورو 150گونه كمك نقدي باالي هر
 درصد كل سقف هزينه مجاز كه براي 20اي نقدي به يك نامزد نبايد از همجموعه مبالغ كمك

.هر نامزد لحاظ شده تجاوز كند
ي كه يها ميليون يورو براي هر نامزد و براي نامزد7/13سقف هزينه انتخاباتي دوره اول 

. ميليون يورو است3/18يابند به دور دوم راه مي
گونه كمك و يا وجه نقد طور غيرمستقيم هرو يا بهيك از نامزدها حق ندارد مستقيماً هيچ

البته .]36[هاي خارجي و يا اشخاص حقوقي با ماهيت خارجي دريافت كنندرا از دولت
 ولي مفاد آگهي تبليغاتي ،حق دارند از طريق تبليغات مطبوعاتي تقاضاي كمك كنندنامزدها

.] 36[بايد صرفاً حاوي موضوع دريافت كمك باشد
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دهد و در ه مالي حسابرسي و يا وكيل مالي به هريك از كمك كنندگان رسيد ميسسؤم
كه از سوي اشخاص حقيقي اعطا شود )  هزار فرانك20برابر( هزار يورو 3رسيدهاي كمتر از 
.]37[شودنام نامزد  قيد نمي

را  درصد آرا 5هاي تبليغاتي نامزدهاي كه در دور اول باالي  درصد سقف هزينه50
هاي البته اين مبلغ نبايد از هزينه. شودكسب كنند به حسابشان از سوي دولت واريز مي

.]37[ مرتكب تخلفات انتخاباتي نشده باشد،همچنين نامزدواعالمي نامزد تجاوز كند
اند  درصد مرحله اول را كسب كرده5ي كه باالي يهاي انتخاباتي نامزدهاپرداخت هزينه

 ميزان و سقف ،يك كميسيون ويژهوسيلهبههاي چاپي و تبليغاتي آنها كه ن هزينهفقط به ميزا
: ون مزبور عبارتند ازياعضاي كميس. گيردآن معين شده صورت مي

؛اش به عنوان رياست كميسيون فرماندار و يا نماينده-
؛اشنمايندهدار كل و يا خزانه-
؛و مقابله با مفاسد و يا نماينده وي مدير كل استاني واحد مصرف -
سسات تبليغاتي الصاق پوستر ؤ يك نماينده از سازمان اصناف چاپ و انتشارات و يا م-

. بر پايه حكم فرماندار
كند و ميزان هاي چاپ اوراق انتخاباتي نامزدها را تعيين مي نرخ هزينه،اين كميسيون

هاي انتخاباتي كه هاي مرتبط با چاپ برگه هزينهفقط. سازدها را معين ميپرداخت هزينه
هاي ضوابط چاپ اين برگه را رعايت كرده قابل پرداخت است و چنانچه در پوستري از هزينه

فقط هزينه پوسترها در . شودعكاسي و كليشه استفاده شده باشد، هزينه آن پرداخت نمي
هاي هاي برگهمتر و هزينه ميلي297 × 420متر و پوسترها در اندازه  ميلي594 × 841اندازه 

.]38[معرفي كه روي كاغذ سفيد چاپ شده باشند قابل پرداختند
. هاي خود استهريك از نامزدها موظف به تهيه گزارشي از منابع دريافتي و هزينه

ههاي اشخاص حقيقي،  احزاب و گرووسيلهبهي كه به نفع وي و يا با موافقت وي يهاهزينه
  كه يهايهزينه. سياسي حمايت كننده براي فرد صورت گرفته بايد در اين گزارش قيد شود

براي انتشار يك كتاب از سوي نامزد در انتقاد به گروه اكثريت در مصدر قدرت چاپ شده و 
هاي حلهايي مناسب در صورت تغيير سياستمداران قيد شده، در مجموعه هزينه راه،در كتاب

چنانچه فيلمي در .  ماهيت تبليغاتي براي نامزد دارد زيرا موضوع نهايتاً،شوداتي قيد ميانتخاب
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هاي مسائل انتخابات تهيه شود و ماهيت تبليغ نامزد را داشته باشد  بايد با ذكر هزينهمورد 
هاي  ولي چنانچه نام نامزد خاصي در آن ذكر نشود، درج هزينه،در گزارش درج شودتوليد،
. ر گزارش ضرورتي نداردآن د

هزينه كليه هداياي ارسالي به افراد حقيقي و حقوقي  كه به انگيزه معرفي نامزد و ارائه 
. گيرد بايد در گزارش قيد شودتصوير بهتري از وي  صورت مي

دهند چنانچه ي كه احزاب براي نظرسنجي با رنگ و لعاب سياسي انجام مييهاهزينه
گردد، ن و يا بخشي از آن در گزارش مالي نامزد قيد ميآد باشد، كل نتيجه به نفع يك نامز

 موضوعات و مسائل ، شناخت عقايد شهروندان باشد تا نامزد،هرچند كه غرض از نظرسنجي
.هايش مطرح سازدرانينخخاصي را در س

هاي چاپ بخشها و صفحات در روزنامه و ها و جزئيات هزينههاي چاپ روزنامههزينه
هر مقاله و عنواني كه . پردازد بايد در گزارش مالي درج شودها ميالت كه به تبليغ نامزدمج

هاي آن بايد در  هزينه،در قالب تبيين مواضع يك نامزد باشد جزئي از تبليغات تلقي شده
.]38[گزارش ثبت شود

دول گزارش قيد الزحمه نيز ارائه شده بايد در ج بدون دريافت حق،خدماتي كه به نفع فرد
گزارش بايد حالت موازنه دريافتي و پرداختي داشته باشد و تفاوت نيز كامالً . شود

، مبالغي كه تعهد پرداخت و يا دريافت هادر جدول دريافتها و پرداخت. صراحت قيد شودبه
ن ي كه تحت عنوان احتياط و مبلغي كه مستأجر عين به عنوايها ولي هزينه،شده بايد قيد گردد

 از عين مستأجرهگذارد تا در صورت عدم پرداخت اجاره و يا خسارت به د موجر مينزوثيقه 
البته ارزش اماكن تحت اجاره و ميزان . آن برداشت شود،  نبايد در جدول پرداختها قيد شود

ه ايجاد نشوداجاره بايد كامالً در گزارش قيد شود تا شائبه تخفيف غيرموج.
كارشناسان رسمي حسابداري و يا حسابداران وسيلهبه بايد   گزارش مالي مذكور

قانوني تنظيم شود و پس از امضا از سوي نامزد، وكيل مالي و تنظيم كننده، تسليم وزارت 
گردد تا براي رسيدگي به كميسيون ملي حسابرسي امور رقابت انتخاباتي و ) كشور(داخله

.]39[ضميمه گزارش گردد مالي نيز بايدكليه فاكتورها و اسناد. سياسي ارسال شود
خالصه گزارشهاي مالي رقابت انتخاباتي نامزدها از سوي كميسيون ملي در روزنامه رسمي 

. برسدگزارش مالي نامزدها بايد به تأييد كميسيون ملي . رسدبه چاپ مي
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. م قيد شوددر گزارش مالي بايد جداول دريافتها و پرداختها به تفكيك دور اول و دور دو
 براي  هستند كه نفر9اعضاي كميسيون ملي حسابرسي امور رقابت انتخاباتي  سياسي  

: ازعبارتندوشوند  سال منصوب مي5
؛ سه عضو منصوب از سوي شوراي دولتي براساس پيشنهاد معاون رياست شوراي دولتي.1
؛سه عضو از سوي ديوان استيناف. 2
 محاسبات براساس پيشنهاد رياست ديوان و پس از كسب  سه عضو از سوي ديوان.3

.]40[ساي دو مجلسؤموافقت ر
 كارشناسان دولتي را موظف به مساعدت به ،تواند براي اجراي وظايفشكميسيون مي

كميسيون كند و نظر آنان را جويا شود و حتي از افسران و ضابطين  قضايي درخواست كند 
.]40[ را به عمل آورند تحقيقات الزم،طبق نظر قاضي

 گزارشهاي دريافتي را پس از بررسي، تأييد و در صورت مشاهده مشكل، رد ،كميسيون
دارد و  ماه پس از دريافت گزارش، كميسيون نتايج را اعالم مي6ظرف . كندو يا اصالح مي

ه قاضي چنانچه حكم قطعي به تجاوز از سقف هزينه انتخاباتي شود، كميسيون پرونده را ب
.]41[دهدانتخابات ارجاع مي

بودن  وضعيت فاكتورها از لحاظ مخدوشو كميسيون به موارد مبالغ اعالمي در گزارش، 
. كندو رعايت سقف هزينه انتخاباتي توجه مي

. وكيل مالي در هر دريافت كمك موظف است رسيد دريافت را براي اهدا كننده صادر كند
كميسيون ملي به چاپ رسيده در اختيار وسيلهبهار و داراي ته برگ كه داي شمارهدفترچه

. گيرد تا رسيدهاي دريافتها را با اوراق اين دفترچه صادر كنندوكالي مالي نامزدها قرار مي
برگ ته.  سند كسر ماليات بردرآمد تلقي شود،تواند براي اهدا كننده مبلغرسيد مزبور مي

 شده همراه گزارش مالي فعاليت انتخاباتي به ضميمه باقيمانده دفترچه رسيدهاي استفاده
،برگهايك از تهدر هر. شودرسيدها به فرمانداري و از آنجا به كميسيون ملي ارسال مي

ميزان مبلغ، تاريخ  دريافت و يا واريز به حساب، مشخصات كامل اهدا كننده و آدرس محل و 
. شوداهدا كننده امضا مي  وسيلهبهرسيد نيز اصل . شوداقامت وي درج مي
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كند و گزارش مالي به همراه اسناد مالي آن اي را تعبيه مي پاكتهاي ويژه،كميسيون ملي
فقط دبيرخانه كميسيون اجازه . گرددگيرد و به كميسيون ارسال ميها قرار ميدر اين پاكت

.]42[كردن اين پاكت را داردباز
،شونداي كه قابل توجيه باشند در گزارش ثبت ميرودخانهو ه حمل و نقل هوايي و دريايي  هزين

.گردندي محاسبه نميتولي در محاسبه سقف هزينه انتخابا
 تسليم كميسيون شود ، نهمين جمعه پس از روز دور انتخاباتي18 اين گزارش بايد پيش از ساعت 

. شودوب مي تخلف محس،و تأخير در ارسال
 يا مبلغ خريد وشده ها و اسناد ضميمه متوجه شود كه خدمات ارائهكميسيون چنانچه  در بررسي هزينه

يك كاال از سوي طرف ارائه كننده خدمات و يا كاال با مبلغ كمتر از معمول دريافت شده، براي محاسبه سقف 
ها بر اين مبنا شود و سقف هزينهنرخ عادي محاسبه ميهزينه انتخاباتي، هزينه كليه خدمات و كاالها، مطابق 

 كميسيون از نامزد دعوت ، و تحت اين شرايط، نه بر مبناي هزينه اعالمي در گزارش،دگردمحاسبه مي
. هاي مذكور ارائه دهدكند تا توضيحات الزم و يا اسناد توجيهي الزم را براي علل تخفيفمي

هاي  را از مزاياي مستقيم و غيرمستقيم حاصل از هدايا و دريافتهاي الزمكميسيون كليه تفحص
.آوردنامزدها به عمل مي

گيرينتيجه-4
 به هريك از چهار متغير و هدف تدوين ،طور كه مالحظه گرديد هر دو نظام انتخاباتيهمان

 شكل ،هوري فرانسهمقررات مرتبط با تبليغات توجه دارند، لكن مقررات انتخاباتي رياست جم
استفاده از تجاربي كه نظام انتخاباتي فرانسه در تدوين مقررات مالي انتخابات . جامعتري دارد
.سازي نظام انتخاباتي ايران مفيد و ارزشمند است براي بهينهكار گرفتهه و تبليغات آن ب

ازوكار نظارت در  مانند بررسي س،رود در تحقيقات بعدي محققان، موضوعات ديگرياميد مي
.انتخابات مورد توجه قرار گيرد
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