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گران فراهم عنوان سازوكاري كه امکان انتخاب شايسته را براي انتخابتبليغات انتخاباتي، به

ي انتخابات آزاد و منصفانه دارد. وجود رقابت انتخاباتي آزاد، ريگشکلسازد، نقش مهمي در مي
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اي، برابري در برخورداري از طرفي، احترام به حيثيت اشخاص، آزادي سياسي و رسانهبي

انتخاباتي  هايهاي تبليغاتي و كنترل قضايي وعدهمند بودن هزينهامکانات تبليغاتي، قاعده
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ا در قوانين ههاي تبليغات و دسترسي برابر نامزدها به امکانات تبليغاتي و رسانهتبليغات، شيوه
 انتخاباتي كشور محسوس است.

هاي سياسي، تبليغات انتخاباتي، نظارت بر اصول تبليغات انتخاباتي، آزادي :واژگان کلیدی
 هاي تبليغاتي.تبليغات، هزينه

                                                                                                                                                       
Eـmail: a.habibnezhad@ut.ac.ir                                                                     * ي مسئولنويسنده  

** Eـmail: hadisehdavoudi@ut.ac.ir  

 
 



 

 
 02/ شماره  يعموم  حقوق دانشصلناهم ف   

 

 

12 

 مقدمه

 هاي متعددي براي سنجش ميزان دموكراتيک بودن يک نظام سياسي وجود دارد. ازشاخص
ويژه كه حاكمان سياسي هر جامعه، به جاآن از كار انتخابات است.ها، سازواين شاخص يجمله

يند انتخابات و احياتي دارند، فر و ساالر، در پيشبرد اهداف آن جامعه نقشي اساسينظام مردم
 از عادالنه، منصفانه و معقول قرار گيرد. يي انتخاب اين حاكمان بايد تحت سازوكارنحوه

آزادي عبارت ديگر، ات دموكراتيک، رقابتي بودن آن است. بههاي اصلي انتخابجمله شاخصه
ناپذير نامزد شدن در انتخابات و آزادي تبليغات انتخاباتي توسط نامزدها، از عناصر جدايي

هاي توتاليتر فقدان آزادي نامزد شدن در نظام»رود. شمار ميساالر بههاي نمايندهدموكراسي
كند. بلکه تنها معرفي تنهايي كفايت نميمزد شدن در انتخابات بهمند است. البته آزادي ناسامانه

ي انجام انتخاب را خواهد داد. گران اجازهنامزدها از طريق تبليغات واقعي است كه به انتخاب
ي مطلوب خود كننده بر مبناي كدام شاخصه بايد گزينهدر صورت فقدان تبليغ عمومي، انتخاب

 (.343: 1319)گرجي، « را انتخاب كند
ي انتخابات آزاد و منصفانه در حقوق و رويه»شايان ذكر است كه در آثار گوناگوني همچون 

ي حسن نوشته« انتخابات دموكراتيک حقوق»ي پروفسور گودوين گيل و نوشته« الملليبين
خسروي به موضوع انتخابات و اصول حاكم بر آن و در ذيل آن به موضوع تبليغات پرداخته شده 

« تطبيقي تبليغات در نظام انتخاباتي رياست جمهوري ايران و فرانسهبررسي ». مقاالتي چون است
ي شجاع نوشته« تبليغات در قانون انتخابات مجلس شوراي اسالمي»ي مجيد بزرگمهري، نوشته

شناسي تبليغات انتخاباتي مجلس شوراي اسالمي در پرتو اصول حقوقي حاكم آسيب»احمدوند و 
 اند.ي هاجر درستي به معيارهاي تبليغات انتخاباتي نظر داشتهنوشته« تبر تبليغا

در مقام بيان ضرورت انجام اين پژوهش بايد گفت كه با توجه به اهميت تبليغات در 
ي واقعي مردم در امر انتخابات، بررسي اصول محوري حاكم ي انتخابات و انعکاس ارادهعرصه

وانين و فراهم كردن بسترهاي مناسب براي اجرايي شدن اين ها در قبر تبليغات و شناسايي آن
هاي خصوص اينکه در سياستاصول، براي تحقق تبليغات انتخاباتي شايسته ضروري است، به

كلي نظام هم به موضوع مهم تبليغات انتخاباتي اشاره شده است. در پژوهش حاضر تالش 
بررسي اصول  با -مجلس شوراي اسالميبا تأكيد بر انتخابات رياست جمهوري و  -ايم كرده

ي عملي برخي المللي و رويهكه با مداقه در اسناد بين حقوقي و فراحقوقي تبليغات انتخاباتي
رهاي داراي نظام تبليغات انتخاباتي خوب قابل استنباط است، الگويي شايسته براي وكش

در تبليغات انتخاباتي در انواع و ميزان انعکاس اين معيارها را  ارائه دهيمتبليغات انتخاباتي 
 .كنيمانتخابات در كشورمان ارزيابي 
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 شناسی تبلیغات انتخاباتی. مفهوم1
 هايفرهنگ در تبليغ. است شده گرفته «بَلَغَ » عربي يريشه از و است تبليغ جمع تبليغات

انتشار اخبار  پيام يا خبر يا مطلبي به مردم، ابالغ، موضوعي را با رسانيدن معاني در فارسي لغت
به وسايل مختلف مانند راديو، تلويزيون و روزنامه در اذهان عمومي جاگير كردن )معين، 

به معناي كاشتن و نهال زدن  Propagareي التين ريشه ازتبليغ  .است آمده (.1221: 1، ج1334
 Propagation يواژه مقابل در گاهي انگليسي در تبليغات يواژه(. 7: 1392آيد )وحيديان، مي

 ارزشي بار و است مطلب يک صحيح رساندن و تکثير ترويج، اشاعه، معناي به كه گيردمي قرار
 و توخالي پيام معناي به كه رودمي كاربه Propaganda يواژه مقابل در گاهي ودارد  مثبت

 كه ستا اظهاراتي يا هاايده بر مشتمل معموالً و دارد منفي ارزشي بار و محتواستبي هياهوي
 رهبر يک براي تا شوندمي برده كارهب سبب بدين و باشند آميزاغراق يا اشتباه است ممکن

 و گيردمي قرار Advertisement مقابل در هم گاهي و شود حاصل حمايت... و حزب يا سياسي
 (. 1: 1392زاده، )مصطفي است بازرگاني هايپيام و آگهي معناي به

تبليغات در »ردازان ارتباطات، در تعريف تبليغات بر آن است كه پهارولد السول، از نظريه
ي آن، فن تحت تأثير قرار دادن عمل انسان از طريق تغيير تصورات يا معناي گسترده
ترين ابزارهايي كه توانايي دگرگون يکي از مهم .(31: 1311محمدي، )شاه« بازنمودهاست

 ،در تعريفي ديگر .(4: 1392ت است )وحيديان، تبليغا ،ها را داردكردن تصورات ذهني انسان
ادوارد برنيز تبليغات نوين را تالشي مستمر در جهت ايجاد يا شکل دادن رخدادها براي تحت 

 .(37: 1311محمدي، داند )شاهي مردم با كار فکري يا گروهي ميتأثير قرار دادن عامه
 تأثيرگذاريو  مبلغان و مخاطبان اي براي پيوند ميانواقع وسيله تبليغات انتخاباتي در

 عبارتيبه. است سياسي هايگروه و احزاب سياسي مبارزات در سالحي و مردم بر سياسي
 وسايل از گيريبهره با كه هاستگروه يا افراد برخي توسط عمدي يتالش تبليغات ديگر،

 .دهندمي مانجا 1هاگروه ديگر افراد نگرش تغيير يا دادن شکل كنترل، براي ارتباطي،
اند. اتخاذ روش ترين فرازهاي جهان ارتباطات و اصول دانش تبليغهاي تبليغ از مهمروش

هاي ها و تالشدرست در تبليغات، يکي از عوامل حساس و مهم است كه ارزش فرصت
رساند )عباسي ي مطلوب ميو او را با كمترين زحمت به نتيجه كندميكننده را دوچندان تبليغ

مرور  ي و پيدايش فضاي نامحدودي به نام اينترنت، بهفناوراما پيشرفت  .(131: 1379مقدم، 
رسان هاي پيامهاي اجتماعي و شبکههاي جديدتري همچون تبليغات در شبکهبه رواج شيوه

بر اين، در عصر تر شد. عالوههاي انتخاباتي بسيار خودآگاهانهاينترنتي منجر شد و فرايند رقابت
هاي تبليغاتي و روابط عمومي، به كمک سياستمداران آمده و سترش روزافزون تکنيکحاضر، گ
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رو، استفاده از . ازاينه استاي تخصصي تبديل شدهاي انتخاباتي به حرفهي رقابتمشاوره
است. با تمام اين  شده مرسومهاي تبليغاتي رايج در بازاريابي در مبارزات انتخاباتي نيز روش

ي هدف و نوع نگرش مخاطبان تبليغات هاي تبليغاتي، به جامعهده از تمام شيوهتفاسير، استفا
 بستگي دارد.

نوعي منظور تحت تأثير قرار دادن مخاطبان، هميشه بهي عقيده و بهتبليغات به معناي اشاعه
ي بسياري از محققان، اصطالح در تاريخ جوامع بشري وجود داشته است. اما به عقيده

زمينه، نخستين تشکيالت منظم به معناي تبليغات و گسترانيدن باورهاست و در اين  2پروپاگاندا
گوري پانزدهم در واتيکان شکل گرفت م، توسط پاپ گري1322براي تبليغات سياسي در سال 

هاي (. اما از قرن هجدهم به بعد تحول محسوس و مستمري در رقابت19: 1393)خروطي، 
( و 2: 1371هاي مجلس، مطالعات سياسي و اجتماعي مركز پژوهشانتخاباتي ايجاد شد )دفتر 
 هاي اجتماعي، سياسي و بازرگاني نيز رايج شد.استعمال تبليغات در زمينه

 ی تبلیغات انتخاباتی شایستههاه. مؤلف2
دست آوردن منصب موردنظر خود در كه رقباي سياسي تمام تالش خود را براي بهجا از آن

ي كشورها، اغلب دستخوش هاي انتخاباتي در همهگيرند، رقابتكار ميت بهفرايند انتخابا
شود كه ممکن است سالمت و هايي چون تطميع، تهديد و مخارج گزاف ميسوءاستفاده

مشروعيت دولتي كه از طريق انتخابات »رو مشروعيت انتخابات را به خطر اندازد. ازاين
دهندگان از طريق است. از جمله اينکه رأيدموكراتيک انتخاب شده، متکي به اصولي 

ها و خصوصيات تمام كانديداها و احزاب سياسي مطلع شوند و هاي انتخاباتي، از برنامهرقابت
 Code of Conduct for Political)« ي اين اطالع، قادر به يک انتخاب آگاهانه باشنددر نتيجه

Parties, 1999: 14, 2.1.a .)پردازيم.ها ميي آني دارد كه به مطالعههاياين رقابت مؤلفه 

 . اصول ارزشی و ماهوی حاکم بر تبلیغات انتخاباتی1ـ3
مقصود از اصول ماهوي حاكم بر تبليغات انتخاباتي، اصولي است كه در راستاي حفظ 

ي هارقابتي عرصهكرامت انساني و صيانت از حرمت و هويت بشر، حقوقي را براي بازيگران 
 .شناسنديمه رسميت انتخاباتي ب

 های سیاسی. لزوم وجود آزادی1ـ1ـ3
هاي سياسي مجموعه امتيازهايي است كه شهروندان، براي مشاركت در حيات آزادي

صورت حق رأي، حق داوطلبي، حق عضويت در سياسي جامعه بدان نياز دارند. اين امتيازها به
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و آزادي تعيين زمامداران متظاهر ها، آزادي انتخابات احزاب سياسي، آزادي رقابت انديشه
صورت عناصر فعال و مبتکر هاي مذكور، تمامي افراد جامعه را بهي آزاديشود. مجموعهمي

سازد. در مقابل، راه را بر روي ظهور آورد و زمينه را براي زمامداري مردمي فراهم ميدرمي
دشده )فردي، گروهي، هاي يابندد. نقصان در هر يک از آزاديهاي استبدادي ميحکومت

ي دهد و زمينهسياسي(، به هر اندازه كه باشد، ابتکار افراد را در تعيين سرنوشت خود تقليل مي
 (.321: 1314آورد )هاشمي، پايداري استبداد را فراهم مي

المللي المللي، ديگر نهادهاي بينهاي بينعنوان يک حق بنيادي، توسط دادگاهاين آزادي به
چارچوب »رو(، ازاين113: 1394)كارور،  3شده استاي ملي به رسميت شناخته هو دادگاه

قانوني بايد تضمين كند كه هيچ محدوديت نامتعارفي بر حق كانديداها و احزاب سياسي بر 
 ,International Electoral Standards) «آزادي بيان در طول مبارزات انتخاباتي اعمال نشود

Guidelines for reviewing the legal framework of elections : 61, 10) 
 به زمان، و مکان هر در مطلق آزادي با انتخاباتي نامزدهاي كه نيست اين اصل اين معناي

 كه آورند فراهم را فضايي بايد انتخابات برگزاركنندگان بلکه ،بپردازند تبليغاتي هايفعاليت
 به بتوانند اجبار و تحميل از دور به ولي قانوني هايمحدوديت چارچوب در نامزدها
 ييهاتيمحدودتابع چنان  توانديمتنها »حقوق البته . بپردازند انتخاباتي تبليغاتي هايفعاليت
 يجامعهدر هر ها اين محدوديتاند و قانون معين شده موجب بهگردد كه  يياستثنا خصلتاً

حمايت از بهداشت، اخالق عمومي يا امنيت ملي يا نظم عمومي، يا  مسائلعلت دموكراتيک به
معيارهاي  المجالسنيبي هياتحادي هياعالم) «اندمعقولديگران ضروري و  يهايآزادحقوق و 

 4(.7، بخش سوم، بند 1994انتخابات آزاد و منصفانه 
بيان شده، اما در قوانين  27و  23، 24آزادي سياسي در قانون اساسي ايران در اصول 

ت واقع شده است. اما اگر فرض كنيم كه مقنن احزاب را بازيگران اصلي انتخاباتي مسکو
در جريان تبليغات، تحت عنوان  احزابهاي سياسي هاي انتخاباتي دانسته، آزاديرقابت

و « پ»در بند « اظهارنظر آزاد و علني در مسائل كشور در راستاي وظايف قانوني احزاب»
ي فعاليت قانون نحوه 13 يماده« خ»در بند « عاتها و تشکيل اجتمابرگزاري راهپيمايي»

 گنجانده شده است. 1391هاي سياسي مصوب احزاب و گروه

 . وجود قانون منطقی و معقول2ـ1ـ3
بار حکومت قانون بر جامعه نتايجي به»هاست. قانون، تضميني براي تأمين حقوق و آزادي

شود كه نظم مطلوب در نون سبب ميهاست. حکومت قاترين آنآورد كه نظم و خير، مهممي
ي خود با ديگران چه حق و تکليفي دارند جامعه مستقر شود؛ همه از پيش بدانند كه در رابطه
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جاي خود هنگام ضرورت، متجاوز را بهكند و بهو جامعه از اين حقوق و تکاليف دفاع مي
 (.1 – 1: 1311)كاتوزيان، « نشاندمي

ي تبليغات بسيار حائز اهميت است، چراكه بات در مرحلهمحوري در انتخاتکليف قانون
رشديافتگي سياسي و  نشانهاي قانوني، احترام به قوانين انتخاباتي و دقت در حفظ حريم

هاي جامعه است و مردم با سنجش ميزان پايبندي كانديداها و احزاب و اجتماعي افراد و گروه
مسير قانون، به پايبندي آنان به قانون، پس از ها در ها به قوانين و حركت آناطرافيان آن

 تري خواهند داشت. پيروزي در انتخابات نيز پي خواهند برد و در نتيجه، انتخاب درست
گرايي در مصاديقي در قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران، ضرورت قانونمندي و قانون

. با توجه به نقش محوري و جايگاه كليدي دارد 3127و روح حاكم در ذيل اصل  122چون اصل 
قوانين انتخاباتي برطرف و الگوي  يحياتي قانون، ضروري است اوالً خأل قانوني در حوزه

ي مجريان، ناظران و كليه اًيثانتبليغات انتخاباتي طراحي شود و  ژهيوبهجامعي براي انتخابات و 
محوري و ركن  اصل، بر اين كنندگانشوندگان و انتخابكارگزاران انتخابات و همچنين انتخاب
 (.1394ي اخالقي انتخابات، وزارت كشور، هاارزش وبنيادي، التزام عملي داشته باشند )اصول 

 . نظارت بر فرایند تبلیغات3ـ1ـ3
پذيريم كه نظارت بر قدرت در مهار آن نقشي اساسي دارد )ارسطا، عامري، اين اصل را مي

ممکن است كانديداها را به هر گونه اقداماتي كه خالف ي دستيابي به قدرت انگيزه. (7: 1393
شوند، ترغيب كند. ند و حتي به تضييع حقوق مردم منجر ميااصول حاكم بر تبليغات انتخاباتي

رو، نظارت بر فرايند انتخابات و اعمال و رفتار كانديداها و احزاب حاضر در انتخابات، امري ازاين
بيني قواعد نظارتي در خصوص برخورداري برابر كانديداها يشضروري است. اين نظارت مستلزم پ

هاي اي براي تبليغات، برابري در كاربرد انواع شيوهو احزاب از امکانات دولتي، مالي و رسانه
و بروشورهاي تبليغاتي و نوع واحدي از  هابرگهتبليغاتي )همچون تعيين قالب، ابعاد و سقف تعداد 

بندي ي كانديداها(، زمانصورت مشترک براي همهدر فضاي مجازي بهابزارهاي تبليغاتي نوين 
انگاري رفتارهاي خالف قانون و تضمين واحد تبليغات، نظارت بر ادبيات و رفتار تبليغاتي، جرم

نهادهاي رسمي چون  قيطر ازبرخورد برابر با متخلفان است. نظارت بر انتخابات ممکن است 
ي مدني و جامعهت قضايي يا از طريق نهادهاي غيررسمي همچون مقننه يا در قالب نظار يقوه

 - 172: 1393ي اعمال شود )باي، طاهري و آب ساالن، المللنيبها و حتي در غالب نظارت رسانه
طرف و متخصص كه اعضاي آن در (. در هر صورت ضروري است كه نهادي مستقل، بي174
 د تبليغات نظارت داشته باشد.نفع نباشند، بر فرايني انتخابات، ذينتيجه
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 مجلس نظارت بر انتخابات »قانون اساسي ايران،  99اصل  براساسدر حقوق ايران، 
ي شوراي نگهبان است. بر عهده اسالمي شوراي مجلس و جمهوري ، رياسترهبري خبرگان

در  7«غات انتخاباتكميسيون بررسي تبلي»ي تبليغات نامزدها، منظور بازرسي و كنترل نحوهاما به
رو اند. ازاينبيني شدهپيش 1«كميسيون بازرسي تبليغات انتخاباتي»انتخابات رياست جمهوري و 

 اين اصل به لحاظ ساختاري تأمين شده است.

 ای حاکم بر تبلیغات انتخاباتی. اصول کارامدی و رویه2ـ3
كردن اصول ماهوي  اي، اصولي است كه براي اجرايي شدن و عمليمقصود از اصول رويه

براي نامزدها و افراد درگير در  شدهشناختهشوند؛ اصولي كه براي تضمين حقوق تعبيه مي
 شوند.ها منجر مياند و به كارامدي آنبيني شدهجريان تبليغات انتخاباتي پيش

 ها. دسترسی برابر به رسانه1ـ2ـ3

. است شده پذيرفته مستقر هايدموكراسي در گسترده يصورتبه هارسانه به برابر دسترسي
)گودوين گيل،  است يکسان آن مبناي ،باشد متفاوت اصل اين تنظيم ينحوه دارد امکان هرچند
 آزاد انتخابات معيارهاي يدر زمينه المجالسبين ياتحاديه شوراي ياعالميه در(. 111: 1313

 هر و انتخاباتي نامزد ره» كه شودمي تأكيد امر اين بر ،1994 مارس 23 مصوب منصفانه و
 موقعيت بايد از جمعي،ارتباط هايرسانه ويژهبه هارسانه به دسترسي براي سياسي حزب

 «.كند ارائه را خود سياسي هايديدگاه تا باشد برخوردار ديگر احزاب نامزدهاي با مساوي
 الزم اقدامات هك كنند تضمين بايد حکومتي اركان و دولت: »داردمي بيان اعالميه اين همچنين

همچنين «. گيرد انجام عمومي و دولتي هايرسانه در انتخابات يطرفانهبي پوشش تضمين براي
هاي ملي بر حق احزاب مخالف براي دسترسي به اي از احکام دادگاهامروزه تعداد فزاينده

کومت اند. اين موضوع، مورد پذيرش گسترده قرار گرفته كه حهاي حکومت تأكيد كردهرسانه
 (.114: 1394)كارور،  9وظيفه دارد چنين دسترسي را تأمين كند

المللي دموكراسي سوي سازمان بين شده ازالمللي انتخاباتي وضعبراساس استانداردهاي بين
چارچوب قانوني بايد تضمين كند كه تمام كانديداها و احزاب سياسي، »و همياري انتخاباتي، 

هاي متعلق به دولت يا تحت كنترل آن مورد و از سوي رسانهبه رسانه دسترسي داشته باشند 
 International Electoral Standards, Guidelines for reviewing the« )رفتار عادالنه قرار گيرند

legal framework of elections : 61, 10.) 
ام رهبري از سوي مق 1391هاي كلي انتخابات كه در مهرماه در سياستدر حقوق ايران نيز 

متناسب با  ،مندي داوطلبان در تبليغات انتخاباتي با تقسيم برابربهره»به  3ابالغ شد، در بند 



 

 
 02/ شماره  يعموم  حقوق دانشصلناهم ف   

 

 

18 

ها و امکانات در هر انتخابات حسب مورد از صداوسيما و فضاي مجازي و ديگر رسانه
قانون انتخابات رياست همچنين در  اشاره شده است.« رامکانات دولتي و عمومي كشو

از برخورداري نامزدها از  11ي اجرايي قانون انتخابات مجلس خبرگاننامهآيينو  12جمهوري
اما اين مهم در  ها در صداوسيما به طرز تساوي سخن به ميان آمده است.ي برنامهحق ارائه

افراد از روابط و وابستگي خود  متأسفانهي عمل دستخوش روابط سياسي نامزدها شده و عرصه
 گيرند.ها را براي تبليغات به خدمت ميهاي آنو رسانه كننديماده به نهادي خاص استف

 ها در جریان انتخاباتهای رسانه. حق پاسخ به گزارش2ـ2ـ3
اي كه انتقاد در حق پاسخ عبارت است از دفاع از خود در برابر انتقاد علني در همان رسانه

بندي اساسي از حق پاسخ قهدهد كه دو طبشرح مي 1219ي است. نهاد ماده آن طرح شده
حق اشاره به شود، بهناميده مي« حق اصالح»تر اي دقيقگونهوجود دارد؛ نوع اول كه به

ي رسانه، ملزم به تصحيح اشتباه اطالعات غلط محدود است. در اين زمينه، هيأت تحريريه
رت است از حق تواند اين كار را با عبارات خاص خود انجام دهد. نوع دوم عبااست، اما مي

ي گزارش ارائه»ي فضا در روزنامه يا زمان پخش از رسانه براي فرد ستمديده براي مطالبه
پيدا « حق سکوت»وضوح، تزاحم بيشتري با ي دوم از حق پاسخ، بهاز موضوع. جلوه« صحيح

كنوانسيون آمريکايي  (Right of Reply, ARTICLE 19, accessed August 24, 2012)كند مي
البته  13كند.هاي عضو را ملزم به شناسايي حق پاسخ يا حق اصالح ميقوق بشر نيز دولتح

گاه توجه اجرا در مورد پاسخ يا اصالح گزارش غلط، هيچي ايجاد يک حق قانوني و قابل ايده
 (.111: 1394و حمايت مناسبي از سوي حاميان فعال آزادي بيان كسب نکرده است )كارور، 

 صداوسيماي سازمان ياساسنامه قانون به تبصره دو و ماده يک الحاق نونقا 32 يماده
قانون انتخابات  34ي عالوه، مادهبه 14.خصوص قواعدي دارد نيا در ايران اسالمي جمهوري

مجلس شوراي اسالمي، ضمن منع درج آگهي يا مطالبي عليه نامزدهاي انتخاباتي در مطبوعات 
شر مطالب خالف واقع دال بر انصراف گروه يا اشخاصي از و نشريات و همچنين ممنوعيت ن

پاسخ خود »نامزدهاي معين، اين حق را براي نامزدهاي انتخاباتي به رسميت شناخته است كه 
قانون انتخابات رياست جمهوري «. ي مزبور بدهندرا ظرف هجده ساعت پس از انتشار نشريه

 كند.ه ميبه مفهوم مشابهي اشار 74ي ايران نيز در ماده

 . دسترسی برابر به امکانات مالی3ـ2ـ3
رو همواره خطر انحراف از عدالت و انصاف تبليغات انتخاباتي، فرايندي پرهزينه است. ازاين

 (.9: 1391ي نامزدها از منابع مالي غيرقانوني در آن وجود دارد )زارع شحنه، استفاده تبعبه
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 مختلف ادوار در و همواره كه شودأمين ميت خصوصي بخش توسطيا  انتخاباتي هايهزينه
 شودمي تأكيد آن بر بيشتر امروزه كه «دولت» عمومي نهاد از سوي يا است داشته وجود

 در حاكمه تأهي و دولت دخيل كردن با كه است اين هدف امروزه(. 122: 1393)درستي، 

 و شود كاسته مالي نفوذذي هايگروه به احزاب و نمايندگان وابستگي از تبليغاتي، هايهزينه
 را انتخاباتي هايهزينه بر روست كه نظارتآيد. ازاين پديد نامزدها ميان نسبي برابري

 چنين از استفاده يازا در بايد سياسي احزاب و نامزدهاعالوه، به .داننديم دولت مقام يستهيشا

چراكه نفوذ (، 11: 1394باشند )خيري اصل،  پاسخگو انتخابات مديريت نهاد مقابل در منابعي
هاي مختلفي از فساد باشد و موجب ي چرخهآورندهوجودبه توانديمنارواي پول در سياست 

رو ضرورت (. ازاين13: 1391كاهش اعتماد عمومي به كل نظام سياسي شود )زارع شحنه، 
عمومي  هاي حقوقي طرحي جامع براي نظارت مالي بر تبليغات انتخاباتي در پرتو آموزهارائه

 .شوديمو در راستاي تأمين اعتماد عمومي، بيش از پيش احساس 
منظور به»دارد: اشعار مي 32ي در اين زمينه، قانون انتخابات رياست جمهوري ايران در ماده

تضمين برخورداري يکسان نامزدهاي رياست جمهوري از امکانات دولتي، كميسيوني به نام 
ات در وزارت كشور و بنا به دعوت وزير كشور تشکيل كميسيون بررسي تبليغات انتخاب

ي اجرايي قانون انتخابات مجلس خبرگان نيز به نامهآيين 19ي اين موضوع در ماده«. گرددمي
صورت كلي پيداست، بهكه از الفاظ گونهاما همان 11است، گرفتهر قراهمين شکل مورد اشاره 

رداري برابر از اين امکانات مورد اشاره قرار ي تبليغات مذكور و تفصيل چگونگي برخوبررس
اند نيز اغلب اقدام بيني شدهي نظارتي كه در قوانين انتخاباتي پيشهاتيأه. نگرفته است

 دهند.ي نظارت بر برابري امکانات مالي انجام نمييافته و مفيدي در حوزهسازمان
سازي منابع مجاز انتخاباتي، شفافها و منابع مجاز و غيرتعيين حدود و نوع هزينه»بر  تأكيد
صالح و اعمال هاي سياسي و اعالم به مراجع ذيهاي انتخاباتي داوطلبان و تشکلو هزينه

هاي سياست 4در بند « ينظارت دقيق بر آن و تعيين شيوه و چگونگي برخورد با تخلفات مال
 13اباتي ايران دارد.كلي انتخابات نيز نشان از احساس جاي خالي اين مهم در قوانين انتخ

 . اصول تشکیالتی حاکم بر تبلیغات انتخاباتی3ـ3
اي منظور پوشش و تضمين اصول ماهوي و اصول رويهند كه بهااصول تشکيالتي اصولي

شده صرفاً هاي نهادينهها و ارزشاند، چراكه بدون تضمينات عملي و عيني، هنجارطراحي شده
 (.131: 1311مانند )خسروي، ي نظري و تئوري باقي ميدر مرحله

 ها. آزادی مطبوعات و رسانه1ـ3ـ3
ي هر ميزان توسعه و رشد مطبوعات هر ملتي بيانگر ميزان رشد و آگاهي اوست و درباره
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 از .(121: 1312توان قضاوت كرد )طباطبايي مؤتمني، ملتي از روي مطبوعاتي كه دارد، مي
 دولت، نمودن پاسخگودموكراتيک،  يمطبوعات در جامعه اصلي كاركردهاي جمله
 قدرت كنترل و نظارت و حاكمان با مردم كردن مرتبط شهروندان، مدني آموزش رساني،اطالع

  .(Lang, 1995: 10سياسي است )
گرايي و تسامح و تحمل سياسي هاي انتخاباتي آزاد و رعايت اصول كثرتتصور فعاليت

ها و مطبوعات آزاد پذير نيست. پس رسانهآزاد، امکان ها و مطبوعاتدموكراتيک، بدون وجود رسانه
ي مساعد براي مناظرات بين رقبا، ها و شعارهاي انتخاباتي و ايجاد زمينهعنوان ابزار بيان برنامهبه

دهندگان در گزينش آگاهانه كنند و كمک شاياني به رأينقش مهمي در كشف حقيقت ايفا مي
ها و ها بايد از آزادي براي انعکاس اين برنامهرو رسانهازاين (.313: 1311خواهند كرد )خسروي، 
عالوه، كساني كه مجاز به فعاليت خبرنگاري هستند، ها برخوردار باشند. بههمچنين نقد و بررسي آن

ي احزاب و كانديداها را داشته باشند. هاي انتخاباتي كليهبايد حق ورود به تمام جلسات و فعاليت
 Code of Conduct for Politicalاند كه به آزادي مطبوعات احترام بگذارند )فاحزاب نيز موظ

Parties, 1999: 16, 5.1.c.هاي تراشي براي خبرنگاراني كه مشغول فعاليت( و از آزار و مشکل
 (..Code of Conduct for Political Parties, 1999: 16, 5.2.aاي خود هستند بپرهيزند )حرفه

شده است.  به رسميت شناخته 17قانون اساسي ايران 24بوعات در اصل اصل آزادي مط
نيز در راستاي تنظيم عملکرد مطبوعات به تصويب رسيده  1334مطبوعات مصوب قانون 

ي منزلهاست. اما اين قواعد كلي بدون وجود قوانين داراي ضمانت اجرا براي تحقق آزادي به
هاي اخير اقداماتي براي كافي نيست. البته در سال هاي حقوق عموميترين آرمانيکي از مهم

ي طرح نظام جامع توان به تهيهتدوين قانون جامع مطبوعات صورت گرفته كه از آن جمله مي
 ها اشاره كرد.ي قانون انتشار رسانهو اليحه هاي همگانيرسانه

 11های مدیریت انتخاباتطرفی نهاد. بی2ـ3ـ3
طرفي در فرايند انتخابات، از جمله مومي به وجود امانت و بيحفظ و باال بردن اعتماد ع

 Code of Professional Conduct for Electionي انتخابات است )كنندهالزامات نهاد اداره

Administrators, 2015: 7, 1.3ي تبليغات و كنندهكننده و پخشها و نهادهاي اداره(. دستگاه
ي ي رقباي سياسي رفتار كنند و نوع ارائهشيوه و منش برابر با همههاي انتخاباتي بايد با فعاليت
ي طرفداري و اعطاي امتياز خاص به گروه يا جناحي اي نباشد كه جنبهگونهها به رقبا بهفرصت

قانون انتخابات  19ي (. اين اصل در ماده313و  312: 1311خاص تلقي شود )خسروي، 
قانون انتخابات رياست جمهوري نيز مورد تأكيد واقع  31ي و ماده 19مجلس شوراي اسالمي

كند كه مقامات قانون انتخابات رياست جمهوري بيان مي 73ي بر اين، مادهافزون شده است.



 
 
 

 های تبلیغات انتخاباتی شایستهالگوی تبلیغات انتخاباتی ایران در پرتو مؤلفه
 

 

87 

يک از داوطلبان انتخاباتي را نخواهند اجرايي و نظارت بر انتخابات حق تبليغ، له يا عليه هيچ
هاي كلي انتخابات نيز سياست 11شود. در بند يداشت و تخلف از اين قانون جرم محسوب م

اشاره شده، اما همچون بسياري از قواعد « طرفي از سوي مجريان و ناظرانرعايت كامل بي»به 
 حقوقي، انتظار اجرايي شدن اين قواعد، مستلزم وجه تضميني قوي است.

 . اصول اخالقی حاکم بر تبلیغات انتخاباتی4ـ3
اصولي نيز به اقتضاي اخالق حاكم بر هر جامعه براي شئون  گفتهبر اصول پيشعالوه

هاي بنيادين . اين اصول بر ارزششونديمگوناگوني همچون انتخابات در نظر گرفته 
 ي جوامع بشري تکيه دارند.سو ازشده پذيرفته

 22. صداقت1ـ4ـ3
ايجاد اميد و يي در انديشه، گفتار و رفتار اركان انتخابات، نقشي بسزا در کروصداقت و ي

تر اينکه، زمينه را براي هاي اجتماعي دارد و مهماعتماد در افراد و گروه يروحيهنشاط و 
سازد )گروه اخالق و تربيت پژوهشگاه علوم و فرهنگ گيري مبتني بر حقايق هموار ميتصميم

ي صادقانه ي شهروندان، در گرو بيان و اعالم(. رقابت سالم و گزينش آگاهانه1: 1317اسالمي، 
 در نامزدي اگرهاي انتخاباتي از سوي كانديداها و احزاب سياسي است. شعارها و برنامه

 نمايندگي منصب دارد كه وقتي وجود خطر اين متوسل شود، دروغ به خود تبليغي هايفعاليت

اجحاف را در حق ترين موكالن، بزرگ كرد، با توسل به همان روش و عدم صداقت با احراز را
 (. 3: 1311احمدوند، ها خيانت كند )ها روا دارد و به اعتماد آنآن

 يا نامزدهااز سوي  شدهدادهوعده هايبرنامه اجراي عدم براي توانميبا توسل به اين اصل 
)درستي،  گرفت نظر در قانوني و حقوقي اجراهاي ضمانت تبليغاتي، هايوعده خالف اعمال
همگان  وفاق مورد كراتيکودم اصول منطبق با بيشتر هرچه ،انتخاباتفرايند  تا (123: 1393

 .شود ترنزديک گردد و به انتخابات آزاد و منصفانه
هاي هاي دروغي انتخاباتي منافي با پايهكه وعده شوديماز قانون اساسي كشورمان استنباط 

قانون اساسي  3با الهام از اصل  نيهمچن( است. 37( و امانت و تقوا )اصل 2ايماني نظام )اصل 
ي مظاهر ايمان و تقوا و مبارزه با كليه براساسايجاد محيط مساعد براي رشد فضايل اخالقي »ايران، 

تواند با كه از جمله وظايف دولت براي نيل به اهداف نظام برشمرده شده است، مي« فساد و تباهي
اقت، از عناصر گسترش اخالق در جامعه وجود اصل صداقت تأمين شود. در واقع وجود اصل صد

هاي هايي براي وعدهو بايد ضمانت توانيمهرچند  21و نبود آن، مصداق تباهي و فساد است.
ضمانت  نيترمهمدروغي انتخاباتي و البته در چارچوب اصول و قواعد شفاف و منطقي قرار داد، اما 
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نست، چراكه باال رفتن سواد سياسي بتوان افکار عمومي دا ديشا راهاي دروغي اجراي وعده
جاي رواج ي انتخابات فضاي تبليغات انتخاباتي را بهعرصهي آنان در فعاالنهشهروندان و حضور 

 (.141 – 143: 1393نژاد، )اسماعيلي و حبيب كنديمها بدل هاي پوچ به ميدان ارزيابي برنامهوعده

 ه رقیب. احترام به حیثیت اشخاص و منع تبلیغ علی2ـ4ـ3
هدف غايي برگزاري انتخابات، حفظ استقالل، خودمختاري، خودشکوفايي و كرامت 

ها ها، فعاليتي برنامهانساني است. كانديداها و احزاب سياسي صرفاً بايد در پي اعالم صادقانه
و شعارهاي خود باشند، نه اينکه در مقام تخريب شخصيت، حرمت و كرامت سايرين برآيند. 

به افراد و رقباي انتخاباتي از طرف كانديداها، از ابزارهاي غيراخالقي تبليغاتي است  احتراميبي
 كه ممکن است در جوامع مختلف، بازخوردهاي متفاوتي را در پي داشته باشد.

احزاب را مکلف كرده است كه به حق و  22المللي دموكراسي و همياري انتخاباتي،سازمان بين
اي احترام ليغات و انتشار عقايد و اصول سياسي خود بدون هيچ واهمهآزادي ديگر احزاب براي تب

دهندگان و ساير اشخاص جامعه محترم اي رفتار كنند كه حقوق ساير احزاب، رأيگونهبگذارند؛ به
(؛ از به هم زدن، تلف كردن و .Code of Conduct for Political Parties, 1999: 16, 5.1شمرده شود )

ها و اوراق تبليغاتي اعالميه هاي تبليغاتي ساير احزاب خودداري كنند؛ مانع توزيعالشاثر كردن تبي
و نمايش پوسترهاي ساير احزاب و كانديداها نشوند؛ از محو يا تخريب پوسترهاي احزاب و 
كانديداهاي ديگر خودداري ورزند؛ نبايد مانع ساير احزاب از برگزاري اجتماعات، جلسات، 

نبايد تالش كنند كه هيچ فردي را از توجه به اجتماعات سياسي  و شوندات ا تظاهرها يراهپيمايي
 (..Code of Conduct for Political Parties, 1999: 16, 5.2) ديگر احزاب منع كنند

نوعي از حريم به 39و  33، 32، 21، 21، 23، 22در قانون اساسي ايران در اصول 
 به احترام اصل به كه مجلس انتخابات قانون در ماده رينتمهمخصوصي افراد حمايت شده، اما 

دستورالعمل  اين مسئله با عبارات مشابهي در .است 2331 يماده، دهكر اشاره اشخاص
 براساسعالوه به نيز انعکاس يافته است. 24هاي تبليغي انتخابات در فضاي مجازيفعاليت

رياست جمهوري و طرفداران آنان در  قانون انتخابات رياست جمهوري، داوطلبان 71ي ماده
وجه مجاز به هتک حرمت و حيثيت نامزدهاي انتخاباتي نيستند و هيچتبليغات انتخاباتي به

 21شوند.متخلفان، براساس مقررات مجازات مي
گونه تخريب،  ممنوعيت هر»هاي كلي انتخابات به سياست 1اختصاص بخشي از بند 

از پيش بر  ي كنوني است كه بيشاز اهميت مسئله در برههنيز حاكي « تهديد، تطميع، فريب
  23افزايد.هاي مسئول براي اتخاذ تدابير الزم براي عملي شدن اين مهم ميمسئوليت ارگان
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 های تبلیغاتی. منع اسراف در هزینه3ـ4ـ3
زمان كوتاهي به  هاي تبليغات سياسي دوران انتخابات اين است كه بايد در مدتاز ويژگي

محدود است. به همين  صورت هر دري مطلوب برسد، زيرا فرصت تبليغات انتخاباتي نتيجه
و  تردهيچيپهاي تبليغي، و ساخت برنامه ترنهيپرهزي اين نوع تبليغات، امشاورهدليل خدمات 

 (. 22: 1393است )خروطي،  تريتخصص
 وابستگي هايزمينه يجادا از ممانعت و تبذير و اسراف از جلوگيري براي گزينه ترينمهم
 مالي مقررات بينيپيش خارجي، هايقدرت يا مالي نفوذذي باندهاي به احزاب و نامزدها
 ترينمهم( و 14: 1313)بزرگمهري،  نامزدهاست تبليغاتي و انتخاباتي هايفعاليت براي تفصيلي

 متحمل تبليغات ريانج در داوطلبان كه است هاييهزينه بر طرفانهبي و وسيع نظارت ،هانظارت

 رسد. حد كمترين به كم شايستگي و قوي مالي پشتيباني با افراد گزينش احتمال تا شوندمي
 گرو در اين و است فاسد هايروش از جلوگيري بر مبني منصفانه و واقعي انتخابات

 ،دنيا مختلف نقاط در قانونگذاران .(249:  1311)باتلر،  است مجاز هايهزينه محدوديت
 ،سبب همين به. بينندمي پول در را انتخاباتي هايفعاليت در فسادها اغلب يريشه درستيهب

 قانون چارچوب در آن اعمال و هاهزينه تحديد و كنترل بر ات،غتبلي نوع بر تمركز جايبه
 درآورد كنترل تحت نيز را تبليغاتي سازمان توانمي نهايت در روش، اين با. اندكرده تمركز
هاي حزبي (. در برخي كشورها، سقف معيني از مخارج بر كل هزينه3و  1: 1311وند، )احمد

 ي مالي وضع شده است. شود و قوانين خاصي براي انتشار صورت هزينهتحميل مي
بر اين، شاهد اقداماتي در بر منع اسراف تأكيد شده است. عالوه 27قانون اساسي 43در اصل 

ايم كه البته به هاي انتخاباتي نيز بودهمند كردن هزينهقاعده راستاي تدوين قانوني در خصوص
 خصوص در مقررات مفرط فقر شاهد ايران انتخاباتي نظام متأسفانه در 21سرانجام نرسيد.

 .هستيم نامزدها تبليغاتي هايهزينه و مالي مسائل

 گیری و پیشنهادهانتیجه
ي براي سازنهيزمنامزدهاي زمامداري و دليل تأثيري كه در شناخت تبليغات انتخاباتي، به

كه رقباي سياسي تمام تالش جا اي برخوردار است. از آنانتخاب آنان دارد، از اهميت ويژه
گيرند، كار ميخود در فرايند انتخابات به موردنظردست آوردن منصب خود را براي به

ي هانهيهزتهديد و  يي همچون تطميع،رفتارها سوءهاي انتخاباتي اغلب دستخوش رقابت
رو، با در نظر گرفتن احتمال اينکه نامزدها در جهت گزاف و خالف قاعده خواهد شد. ازاين

نقض حقوق ساير رقبا يا شهروندان گام بردارند و در نهايت، سالمت و مشروعيت انتخابات 
كه ؛ اصولي كنديمبه خطر افتد، پيروي از يک سري اصول كاربردي و راهبردي را ايجاب 
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هاي انتخاباتي را در مسير صحيح و مطلوب قرار دهند و با در نظر داشتن توانند فعاليتمي
هاي قانوني و تدابير رفتارهاي غلط بازيگران تبليغات را با وضع محدوديت توانيم هاآن

را مهار كرد. براي تحقق انتخابات دموكراتيک،  هايقاعدگيبفرهنگي تحت مراقبت قرار داد و 
صداقت، ي تبليغات انتخاباتي حاكم باشد؛ الگويي كه براساس آن م است كه الگوي شايستهالز
 ؛ي تبليغات باشدي رفتارهاي بازيگران عرصهمايهطرفي، احترام به حيثيت اشخاص درونبي

هاي سياسي برخوردار عبارتي تمامي شهروندان از آزاديدهندگان و بهنامزدهاي انتخاباتي، رأي
ها از جانب دسترسي برابر به رسانه ؛ها حاكم باشدفضايي آزاد بر مطبوعات و رسانه ؛باشند

اگر حقي از كسي ضايع شد يا اتهامي از سوي  ؛نامزدها و احزاب انتخاباتي تضمين شود
 ها به نامزدها صورت گرفت، امکان پاسخگويي و دفاع براي اين افراد فراهم شود و دررسانه
جمله اينکه دسترسي برابر و  ها نيز احترام گذاشته شود؛ ازثغور آزادي و حال به حدود عين

اي براي احزاب و كانديداها فراهم شود و اي در برخورداري از امکانات مالي، رسانهعادالنه
 ؛روي براي برخورداري گروهي خاص از اين امکانات وجود نداشته باشدتبعيض و زياده

بر تمام فرايندهاي تبليغات از طريق تشکيل  ؛قوانين قرار گيردهاي تبليغاتي در چارچوب هزينه
هاي واقعي و ي برنامهتبليغ با ارائه ؛دست نظارت شودكميسيون ناظر يا تدابير ديگري ازاين

هاي انتخاباتي در زماني قابل تحقق صورت گيرد و امکان كنترل قضايي يا پيگيري تحقق وعده
 د.گيري وجود داشته باشپس از رأي

نظر قانونگذار ايراني دور نمانده، در برخي موارد،  هرچند امر تبليغات انتخاباتي از
ي خورد و حتي برخي از قواعدي كه الزمهدر اين قوانين به چشم ميجدي  هاييكاستي

كلي در قوانين انتخاباتي ايران ، بهاستبرگزاري انتخابات سالم و تبليغات انتخاباتي درست 
شود. در خوبي حس ميمد در اين حوزه بهاوضع قواعد مؤثر و كار ند و نياز بهامغفول مانده

اما صرف وجود قانون  ؛توان به بحث تأمين مالي تبليغات انتخاباتي اشاره كرداين خصوص مي
ي مدنظر واضع آن نيست؛ بلکه بايد شرايط را نيز براي اجراي آن خوب، متضمن تحقق نتيجه

بيني سازوكارهاي بر تبليغات نيز از اين قاعده مستثنا نيستند و پيشفراهم كرد. اصول حاكم 
تر، نظارت بر اجراي ها و از همه مهماجرايي مناسب، فراهم ساختن بستر الزم براي تحقق آن

فرهنگ تبليغات نيز با وضع . كشور ما در بحث دارداهميت بسزايي  ،درست اين سازوكارها
محوري و نبود احزاب، از جاي برنامهمحوري بهنند وعدهمطلوب فاصله دارد و مصاديقي ما

 تبليغات انتخاباتي در اين كشورند. يهاي موجود در عرصهترين آسيبمهم
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 هایادداشت

شناسانه بر اين باور است ي تحليل تبليغات، در يک رويکرد روان، مشاور مؤسسه«لئونارد دوب» .1
هايي اجتماعي با دهي به حاالت رواني گروهجهت كه تبليغات اقدامي است كه از راه تلقين و

پزشک گيرد. در همين زمينه به باور كارل يونگ، روانها صورت ميهدف كنترل اعمال آن
ها كه از نشانه شدهوبيش عمدي، منظم و طراحيگيري كمتبليغات عبارت است از بهره»سوئيسي 

شود و با هدف تغيير و كنترل افکار، جام ميهاي رواني مناسب انعمد از طريق تلقين و تکنيکبه
)كيا، « شده همراه استسوي مسير تعيينها و در نهايت تغيير رفتار آشکار افراد بهعقايد، ارزش

 (.13و  71 – 31: 1312

2. Propaganda 

آزادي بحث سياسي در كانون مفهوم يک »اعالم كرد:  1971دادگاه حقوق بشر اروپا در سال  .3
 «.تيک قرار دارددموكراي جامعه

 و حقوق تحديد شرايط»(، 1391)بهار و تابستان  احمد نژاد، سيدبيشتر ر.ک: حبيب يبراي مطالعه .4
 .121ش  ،مفيد( يحقوق تطبيقي )نامه پژوهشي علمي يفصلنامه ،«عمومي نظم بر تأكيد با هاآزادي

 .«ند... ي افراد ملت اعم از زن و مرد، يکسان در حمايت قانون قرار دارهمه» .1

 .«است با ساير افراد كشور مساوي رهبر در برابر قوانين» .3

 قانون انتخابات رياست جمهوري.  32ي ادهر.ک: م .7

 ي اجرايي قانون انتخابات مجلس خبرگان.نامهنييآ 19ي ادهر.ک: م .1

 بهاز دادگاه عالي زامبيا خواسته شد در خصوص موضوعي در ارتباط با دسترسي  1991در سال » .9
 جمهورسيرئي مورد مشاجره، دستوري بود كه توسط نکتهي حکومت، حکم صادر كند. هاانهرس

صادر شده بود. در  1991ي كشور در سال چندحزبچند هفته قبل از اولين انتخابات « كنت كوندا»
حزب  نيترمهمي تحت كنترل حکومت، از گزارش اظهارات رهبران روزنامهاين دستور سه 

منع شده بودند. دادگاه حکم داد كه اين دستور، نقض  شانيغاتيتبلي هايگهآمخالف و پذيرش 
 كه جاآن از»ي تضمين آزادي بيان است. در اين حکم آمده بود: نهيزم درقانون اساسي 

ي حکومت و شايد هاروزنامهاز طريق  شانياسيسي هادگاهيدي انتشار اجازهدهندگان، دادخواست
ي از آزادي مندبهرهبر اي  هاآن، حق اندنداشتهسط راديو و تلويزيون نيز ي حتي تواول قيطر به

در مورد نقش  تريعمومسپس اين دادگاه، يک تفسير ...«. بيان مورد خدشه قرار گرفته است 
، فرض بر اين است كه هاروزنامهدر خصوص »ي داراي مالکيت عمومي ارائه داد: هارسانهدرست 
اين  براساسي و رها از  هر گونه دخالت بيروني اداره شوند. نگارروزنامهاصول و اخالق  براساس

ي وقايع داراي ارزش خبري، بدون توجه به منبع چنين اخباري پوشش داده همهاصول، بايد 
ي داراي مالکيت عمومي )چاپي و غيرچاپي( پذيرفته رسانهشوند. چيزي كمتر از اين، از يک 

اصول و  براساسقضاوت كنند كه آيا يک روزنامه  تواننديمي راحتبهنيست و البته عموم مردم 
 (.111و  114: 1394)كارور، «« يا خير كنديمي عمل نگارروزنامهاخالقيات درست 
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نامزدهاي رياست جمهوري كه صالحيت آنان توسط شوراي نگهبان تأييد و اسامي » -31ي ماده .12
طور مساوي از صداوسيماي يک حق دارند بهگردد، هر طرف وزارت كشور اعالم مي ازها آن

ي هاي خود استفاده نمايد. ترتيب و تنظيم برنامهي برنامهجمهوري اسالمي ايران براي معرفي و ارائه
 «ي كميسيون بررسي تبليغات است.تبليغات نامزدهاي انتخاباتي ا طريق صداوسيما، به عهده

الحيت آنان توسط شوراي نگهبان تأييد و از طرف امزدهاي انتخاباتي خبرگان كه صن» -22ي ماده .11
طور مساوي از امکانات صداوسيماي جمهوري شده، هر يک حق دارند بهوزارت كشور اعالم

 «اسالمي ايران در مراكز استان استفاده نمايند.
طور يکسان مشمول اين مقررات نامزدهاي خبرگان با هر سمتي كه داشته باشند، به» -21ي ماده
شده، از توسط كميسيون بازرسي تبليغات تعيين ازآنچهو نبايد تحت هيچ عنوان بيش  بوده

صداوسيماي جمهوري اسالمي ايران استفاده نمايند. صداوسيما نيز نبايد از هنگام انتشار پذيرش 
 «ها را پخش كند.هاي ديگر آننامزدي تا تعيين نتيجه، برنامه

حقوق  يالمللنيجهاني حقوق بشر و ميثاق ب ياعالميه 19ل كه نام خود را از اصو 19 ينهاد ماده .12
ي و تبيين فمعري نهيزم درمدني و سياسي اقتباس كرده است، يک نهاد مدني غيردولتي فعال 
آزادي  يگانهاصول نه 1999آزادي اطالعات و حق دسترسي به اطالعات است. اين نهاد در ژوئن 

راي تدوين قانون حق دسترسي به اطالعات از سوي را ب اطالعات و حق دسترسي به اطالعات
ر اين اصول اطالعات، ب به دسترسي ها تدوين و منتشر كرد. بنيان آزادي اطالعات و حقدولت

 ست.گانه استوار انه

هاي غيردقيق يا ي مطالب يا ديدگاهواسطه. هر كس كه به1اين كنوانسيون:  14ي براساس ماده .13
ديده باشد، حق پاسخ عموم از طريق وسايل ارتباطي تابع قوانين آسيب آميز منتشرشده بينتوهين

كند، حق خواهد داشت. تحت شرايطي كه قانون معين مي يا اصالح با استفاده از همان رسانه را،
  هاي قانوني احتمالي شود. در هر حال، اصالح يا پاسخ نبايد باعث معافيت از مسئوليت2

Article 14, American Convention on Human Rights, Inter-American Commission on 
Human Rights, 22 November 1969 

 نسبت واقع خالف يا افترا توهين، بر مشتمل مطالبي... سازمان يشدهپخش هايبرنامه در چنانچه» .14
 تحريف اشخاص اظهارات نحوي هر به يا و باشد (حقوقي يا حقيقي از اعم) شخص هر به

 سازمان. نمايد منعکس صداوسيما سازمان به كتباً را خود اعتراض تواندمي مدعي ،...گردد
 عادالنه، صورتبه را وي پاسخ ساعت وچهاربيست ظرف اعتراض، قبول در صورت صداوسيما

 همان در و ساعت و برنامه همان در نباشد كمتر دقيقه پنج از كه مطلب اصل زمان دو برابر حداقل
 .«نمايد پخش انرايگ طوربه شبکه

 نسبت واقع خالف يا افترا توهين، بر مشتمل مطالبي... سازمان يشدهپخش هايبرنامه در چنانچه» .11
 تحريف اشخاص اظهارات نحوي هر به يا و باشد (حقوقي يا حقيقي از اعم) شخص هر به

 زمانسا. نمايد منعکس صداوسيما سازمان به كتباً را خود اعتراض تواندمي مدعي،... گردد
 عادالنه، صورتبه را وي پاسخ ساعت وچهاربيست ظرف اعتراض، قبول در صورت صداوسيما
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 همان در و ساعت و برنامه همان در نباشد كمتر دقيقه پنج از كه مطلب اصل زمان دو برابر حداقل
 .«نمايد پخش رايگان طوربه شبکه

اي انتخاباتي و منابع آن توضيح ههزينهي درباره، سخنگوي شوراي نگهبان، كدخداييعباسعلي  .13
نداشتيم. گاهي در  يگونه سازوكارگذشته هيچ هاي انتخاباتي و منابع آن دردر مورد هزينه»داد: 

ديگري ممکن بود هزينه  يشد. در حوزههاي زيادي گرفته ميانتخابيه مجلس رقم ييک حوزه
مهم است. تمام كشورهاي غربي كه در ها بسيار ها و منابع آناين مبلغ يچنان نباشد. هزينهآن

ها ها و منابع هزينهدارند كه هزينه باره نيا هاي حزبي دارند مقررات شديدي درانتخابات فعاليت
انتخابيه  يتوجه قرار دهيم كه قانون بايد تعيين كند كه هر حوزه روشن باشد. بايد اين امر را مورد

ها روشن باشد. اگر اين امر را مجلس نابع اين هزينهتواند هزينه داشته باشد و مچه ميزان مي
شود. تاكنون تنها چيزي كه وجود داشته تعيين كند، بسياري از مشکالت ما رفع مي يخوببه

ايم كه اين نظارت موردي شورا بوده است. ما راه كشف اين موارد و ابزار كشف آن را هم نداشته
 در»وي ادامه داد:  .«ن را براي ما مشخص كرده استهاي كلي انتخابات، مبنا و ابزار آسياست

صورت نامطلوب بود و بايد ها بهصورت جزئي ورود كرديم كه گويا هزينهگذشته يکي دو مورد به
شفاف بود. طبق قانون بايد ميزان ريشد. تنها ابزار ما بحث صالحيت بود كه حداقلي و غبررسي مي

« هاي انتخابات مجلس نداريمه ولي ما آماري از هزينههاي تبليغاتي ثبت شود كو آمار هزينه
 (.91212222121، كد خبر: 1391آبان  2)ايسنا، يکشنبه 

مخل به مباني اسالم يا حقوق عمومي  كهآننشريات و مطبوعات در بيان مطالب آزادند، مگر » .17
 .«باشند ... 

18. Neutrality. 

ي اسامي نامزدها براي نامزدهاي نمايندگي انجام هرگونه فعاليت تبليغاتي از تاريخ اعالم رسم» .19
ي رسمي و ي ديگري كه جنبهي نماز جمعه و يا هر وسيلهمجلس از صداوسيما و ميز خطابه

دولتي دارد و فعاليت كارمندان در ساعات اداري و همچنين استفاده از وسايل و ساير امکانات 
ها ها و شركته به دولت و شهرداريهاي دولتي و مؤسسات وابستها و ادارات، شركتوزارتخانه
به هر مقدار( استفاده ي عمومي )ها و نهادها و مؤسساتي كه از بودجههاي وابسته به آنو سازمان

كنند و همچنين در اختيار گذاشتن وسايل و امکانات مزبور، ممنوع بوده و مرتکب مجرم مي
 «.شودشناخته مي

20.  Honesty 

در نظام اسالمي كه مظهر »در اين خصوص فرمودند:  32/7/1311تاريخ  مقام رهبري در سخنان خود در .21
گري براي جلب آراي مردم، خودش اهلل ارواحنا فداه است، فريب و حيلهكامل آن، حکومت حضرت بقية

ترين جرائم است. آنجا ياران حضرت دست آوردن پول يکي از بزرگجرم است؛ استفاده از قدرت براي به
در سطوح پايين زندگي كنند. نظام اسالمي ما پرتو كوچکي از آن حقيقت درخشان است. اند مهدي موظف

 «.اي از او داشته باشيمكنيم؛ اما بايد نشانهما هرگز اين ادعا را نکرديم و نمي
22.  International IDEA (Institute for Democracy and Electoral Assistance) 



 

 
 02/ شماره  يعموم  حقوق دانشصلناهم ف   

 

 

88 

 داوطلبان عليه تبليغ به مجاز وجههيچبه آنان طرفداران و گينمايند داوطلبان» ماده اين براساس .23
 هر و نمايند مطرح را موردنظرشان داوطلب يا خود هايشايستگي توانندمي تنها و نبوده ديگر
 مقررات طبق متخلفين و بوده ممنوع عموم براي انتخاباتي نامزدهاي حيثيت و حرمت هتک گونه

 «.شد خواهند مجازات

ضاي مجازي كشور ي فشوراي عال يوهفتمين جلسهبيست يمصوبهدر اجراي ، عملاين دستورال .24
نامزدهاي نمايندگي و »اين دستورالعمل:  7ي براساس ماده تدوين و ابالغ شد. 1394در اسفند 

مجاز به تبليغ عليه نامزدهاي ديگر در فضاي مجازي نبوده و تنها  وجهچيهطرفداران آنان به
 «.هاي خود يا داوطلب موردنظرشان را مطرح نمايندتوانند شايستگيمي

را در مواردي كه افترا يا نشر  71ي همين قانون، مجازات تخلف از ماده 92ي در اين زمينه، ماده .21
كند كه در اين موارد، مجازات داند و بيان مياكاذيب باشد، همان مجازات افترا يا نشر اكاذيب مي

 يلهيوسكس به هر» قانون مجازات اسالمي 397 يمادهبراساس . آن تا سه ماه حبس خواهد بود
ي لهيدر روزنامه و جرايد يا نطق در مجامع يا به هر وسدرج ي لهيوساوراق چاپي يا خطي يا به

امر جرم ها را منتشر نمايد كه مطابق قانون آن نسبت دهد يا آن امري را صريحاًديگر، به كسي 
به  ،جز در مواردي كه موجب حد است ،صحت آن اسناد را ثابت نمايدشود و نتواند محسوب مي

 «.دش حسب مورد محکوم خواهد ،هاضربه شالق يا يکي از آن 74 يک ماه تا يک سال حبس و تا

آنچه در : »نديفرمايم 14/11/1392ي تهران در تاريخ جمعهي نماز هاخطبهمقام رهبري در  .23
 «.ت؛ رقابت بدون تهمت زني و بدگويي به يکديگر استانتخابات الزم است، رقابت سالم اس

ي، توليد، گذارهيسرماي شئون مربوط به اقتصاد، اعم از مصرف، همهمنع اسراف و تبذير در  -3  .27
 توزيع و خدمات.

هاي انتخاباتي داوطلبان انتخابات رياست جمهوري، سازي منابع مالي و هزينهي شفافاليحه .21
به مجلس رسيد، حاوي  1391كه در تيرماه سال  اهاي اسالميمجلس شوراي اسالمي و شور

هاي انتخاباتي، قواعد مفيدي در خصوص تعيين منابع مجاز و غيرمجاز براي تأمين هزينه
 كردها بود.ي نظارت بر اين هزينههاي انتخاباتي و نحوهي هزينهمحدوده
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