ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺮای ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎی اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت
ﺣﺪ و ﺣﺼﺮی ﻗﺎﺋﻞ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ
ﺳﯿﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﺻﺎدق آل ﻣﺤﻤﺪ ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻗﺎﻧﻮن ﺷﻔﺎﻓﯿﺖ و
ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﺎﻟﯽ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﯽ ﮔﻔﺖ :ﺑﻪ ﻧﻈﺮ
ﻧﻤﯽرﺳﺪ ﮐﻪ ﺣﺘﯽ اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﻫﻢ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﺎﻣﻞ ﺟﻠﻮی
ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎی ﺳﻨﮕﯿﻦ را ﺑﮕﯿﺮد ،ﭼﻮن در اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﻫﻢ ﺣﺪ و ﺣﺼﺮ و
ﮐﻒ و ﺳﻘﻔﯽ ﻗﺎﺋﻞ ﻧﺸﺪهاﻧﺪ و ﻣﻌﯿﺎر و ﻣﻼک ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎ روﺷﻦ ﻧﯿﺴﺖ.
ﺳﯿﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﺻﺎدق آل ﻣﺤﻤﺪ در ﮔﻔﺖوﮔﻮ ﺑﺎ اﯾﺴﻨﺎ ،در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﻣﻮﺿﻮع
ﺷﻔﺎﻓﯿﺖ ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎی ﺗﺒﻠﯿﻐﺎﺗﯽ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﻇﻬﺎر ﮐﺮد :در ﻗﻮاﻧﯿﻦ و
ﻣﻘﺮرات اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ،ﭼﻪ در ﻗﺎﻧﻮن اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت رﯾﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮری و ﭼﻪ در
ﻗﺎﻧﻮن اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻣﺠﻠﺲ ﺧﺒﺮﮔﺎن و ﻫﻤﯿﻦ ﻃﻮر در ﻗﺎﻧﻮن اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻣﺠﻠﺲ
ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ و ﺳﺎﯾﺮ ﻗﻮاﻧﯿﻦ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﯽ ،ﻓﺼﻞ وﯾﮋهای ﺑﺮای ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت
در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ و ﻧﺤﻮه ،ﻣﺪت ،ﻧﻮع اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت و ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ
اﺳﺘﻔﺎده از وﺳﺎﯾﻞ و اﻣﮑﺎﻧﺎت رﺳﻤﯽ و دوﻟﺘﯽ و ﻣﻤﻨﻮﻋﯿﺖ اﺳﺘﻔﺎده از
اﻣﮑﺎﻧﺎت وزارﺗﺨﺎﻧﻪﻫﺎ ،ادارات و ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی دوﻟﺘﯽ و ﻣﻮﺳﺴﺎت واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ
دوﻟﺖ و اﯾﻦ ﻗﺒﯿﻞ ﻧﻬﺎدﻫﺎ ذﮐﺮ و ﻣﻘﺮراﺗﯽ وﺿﻊ ﺷﺪه و ﺣﺘﯽ ﺟﺮم اﻧﮕﺎری
ﻫﻢ در اﯾﻦ ﻣﻮرد ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
وی اﻓﺰود :ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﻘﺮرات ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی ﺗﺒﻠﯿﻐﺎﺗﯽ در
ﻣﻮرد ﻧﺤﻮه ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت و اﺳﺘﻔﺎده از اﻣﮑﺎﻧﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای ﮐﺎﻧﺪﯾﺪاﻫﺎ وﺟﻮد
دارد و ﺗﺼﺮﯾﺢ و ﻣﻘﺮر ﺷﺪه ﮐﻪ ﻧﺸﺮﯾﺎت و ﻣﻄﺒﻮﻋﺎت ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎ،
وزارﺗﺨﺎﻧﻪﻫﺎ ،ادارات ،ﻧﻬﺎدﻫﺎ و ﻣﻮﺳﺴﺎت دوﻟﺘﯽ ﺣﻖ ﺗﺒﻠﯿﻎ ﺑﺮای
ﻧﺎﻣﺰدﻫﺎی اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﯽ را وﻟﻮ ﺑﻪ ﺻﻮرت درج آﮔﻬﯽ ﻧﺪارﻧﺪ.
اﯾﻦ وﮐﯿﻞ دادﮔﺴﺘﺮی “ﺗﺒﻠﯿﻎ و ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی ﺗﺒﻠﯿﻐﺎﺗﯽ ﺑﺮای ﻧﺎﻣﺰدﻫﺎی
اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﯽ در ﭼﺎرﭼﻮب ﻗﺎﻧﻮن و اﺧﻼق ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺷﻨﺎﺧﺖ و آﺷﻨﺎﯾﯽ ﻣﺮدم
ﺑﻪ ﺷﺨﺼﯿﺖ داوﻃﻠﺐ و آﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﺎ اﻫﺪاف و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی وی و درﯾﺎﻓﺖ
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﺗﺒﻠﯿﻐﺎﺗﯽ داوﻃﻠﺐ را ﺿﺮوری و ﻻزم داﻧﺴﺖ و ﮔﻔﺖ :آﮔﺎﻫﯽ
ﻋﻤﻮﻣﯽ از وﺿﻌﯿﺖ داوﻃﻠﺒﺎن ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ اﻣﺮی ﺿﺮوری ﺑﺮای اﻧﺘﺨﺎب ﮐﺮدن
اﺳﺖ .ﻣﺮدم ﺑﺎﯾﺪ داوﻃﻠﺐ را ﺑﺸﻨﺎﺳﻨﺪ و اﻫﺪاف او را ﺑﺪاﻧﻨﺪ ﺗﺎ
ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﻨﺪ.
آل ﻣﺤﻤﺪ ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ “ﺑﺮای اﻧﺘﻈﺎم اﻣﺮ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت و ﺑﺮﻗﺮاری روﻧﺪ
ﻋﺎدﻻﻧﻪ ﺗﺒﻠﯿﻎ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺮای ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﺳﻮء اﺳﺘﻔﺎده

اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ در ﻗﺎﻧﻮن اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ ﻣﻘﺮراﺗﯽ راﺟﻊ ﺑﻪ
ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت وﺿﻊ ﺷﺪه اﺳﺖ” ،ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد :در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ﮐﻪ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت ﻻزم اﺳﺖ
ﺿﻮاﺑﻂ و ﻣﻘﺮراﺗﯽ ﻫﻢ ﺑﺮای ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت ﻗﺎﺋﻞ ﺷﺪهاﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻋﺪول
از آﻧﻬﺎ ﮔﺎﻫﯽ ﻣﺴﺘﻮﺟﺐ ارﺗﮑﺎب ﺟﺮم ﻫﻢ ﺗﻠﻘﯽ ﺷﻮد .ﻋﻠﯿﺮﻏﻢ وﺟﻮد ﻗﻮاﻧﯿﻦ
و ﻣﻘﺮرات ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ راﺟﻊ ﺑﻪ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت و ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﯽ و ﺣﺘﯽ ذﮐﺮ
ﺟﺮاﯾﻢ و ﻣﺠﺎزاتﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ،در اﯾﻦ ﺧﺼﻮص ﻣﻘﺮرات ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ
راﺟﻊ ﺑﻪ ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎی ﺗﺒﻠﯿﻐﺎﺗﯽ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت و ﺣﺪ و ﺣﺼﺮ آن و اﯾﻨﮑﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ
اﯾﻦ ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎ ﮐﻨﺘﺮل ﺷﻮﻧﺪ ﺗﺎﮐﻨﻮن ﻧﺪاﺷﺘﻪاﯾﻢ.
وی ﺑﯿﺎن ﮐﺮد :در ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻣﻮﺟﻮد ﺗﺎﮐﻨﻮن ﻫﯿﭻ ﺑﺤﺜﯽ درﺑﺎره ﻫﺰﯾﻨﻪ
ﺗﺒﻠﯿﻐﺎﺗﯽ ﮐﺎﻧﺪﯾﺪاﻫﺎی اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻣﺠﻠﺲ ﺑﻪ ﻣﯿﺎن ﻧﯿﺎﻣﺪه اﺳﺖ و ﻫﯿﭻ
ﻣﺤﺪودﯾﺘﯽ ﻫﻢ از اﯾﻦ ﺣﯿﺚ وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﺳﺖ و اﮐﻨﻮن ﺑﺮای اﯾﺠﺎد
اﻋﺘﺪال و ﺗﺴﺎوی در ﺗﻮان ﺗﺒﻠﯿﻐﺎﺗﯽ و اﺣﯿﺎﻧﺎ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ارﺟﺤﯿﺖ ﯾﺎ
ﭘﯿﺸﺮوی ﻓﺮدی ﮐﻪ ﺗﻮان ﻣﺎﻟﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮی دارد و ﺑﺮای ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از زﯾﺎده
روی در ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎی ﺗﺒﻠﯿﻐﻼﺗﯽ ﮐﺎﻧﺪﯾﺪاﻫﺎی اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ
و ﺑﺮﻗﺮاری ﺑﺮاﺑﺮی ﺑﯿﻦ ﮐﺎﻧﺪﯾﺪاﻫﺎ ،ﭼﻨﺪ روز ﭘﯿﺶ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺑﻪ ﻧﺎم
“ﻗﺎﻧﻮن ﺷﻔﺎﻓﯿﺖ و ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﺎﻟﯽ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﯽ در
اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ” وﺿﻊ ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻣﺠﻠﺲ و ﺗﺎﯾﯿﺪ
ﺷﻮرای ﻧﮕﻬﺒﺎن رﺳﯿﺪه و ﺗﻮﺳﻂ رﯾﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮری ﺟﻬﺖ اﺟﺮا ﺑﻪ وزارت ﮐﺸﻮر
اﺑﻼغ ﺷﺪه اﺳﺖ .اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در روزﻧﺎﻣﻪ رﺳﻤﯽ ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ ۱۶
دیﻣﺎه  ۹۸ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه و ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ  ۱۵روز ﻣﺬﮐﻮر در ﻣﺎده  ۲ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺪﻧﯽ
را ﻣﻨﻈﻮر ﮐﻨﯿﻢ ،ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ اﺟﺮاﯾﯽ ﭘﯿﺪا ﮐﺮده ﺑﺎﺷﺪ ﯾﺎ ﭘﯿﺪا
ﮐﻨﺪ.
اﯾﻦ

وﮐﯿﻞ

دادﮔﺴﺘﺮی

ﺑﺎ

ﺑﯿﺎن

اﯾﻨﮑﻪ

“در

ﻗﺎﻧﻮن

ﻣﺬﮐﻮر

ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت،

ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎ و ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎی اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﯽ ،ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﺎﻟﯽ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت و ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ
ﻣﺎﻟﯽ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺗﻌﺮﯾﻒ و ﺗﺒﯿﯿﻦ ﺷﺪه اﺳﺖ” ،ﮔﻔﺖ :در ﻣﺎده  ۴اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن
ﺑﻪ ﺻﺮاﺣﺖ آﻣﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ درﯾﺎﻓﺖ و ﭘﺮداﺧﺖ ﮐﻤﮏ ﻣﺎﻟﯽ ﻧﻘﺪی ﯾﺎ ﻏﯿﺮﻧﻘﺪی
ﺑﺮای ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺎﻟﯽ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﺷﻔﺎف ﺑﻮده و
ﻫﻮﯾﺖ ﭘﺮداﺧﺖ ﮐﻨﻨﺪه و درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻨﻨﺪه آن ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻌﻠﻮم ﺑﺎﺷﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ
ﻣﺎده  ۷اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن داوﻃﻠﺒﺎن را ﻣﮑﻠﻒ و ﻣﻮﻇﻒ ﻧﻤﻮده ﮐﻪ ﺣﺴﺎﺑﯽ ﺟﻬﺖ
وارﯾﺰ ،ﺑﺮداﺷﺖ و ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﻧﻘﻞ و اﻧﺘﻘﺎل وﺟﻮه و ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻧﻘﺪی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ
ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎی اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﯽ ﻧﺰد ﯾﮑﯽ از ﺑﺎﻧﮏﻫﺎی دارای ﻣﺠﻮز از ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی
ﺗﻌﯿﯿﻦ و اﻓﺘﺘﺎح ﮐﻨﻨﺪ.
وی اﻓﺰود :ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﻣﺎده  ۸اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﻫﻢ ﻫﻤﻪ ﻧﺎﻣﺰدﻫﺎ ﻣﻮﻇﻒ ﺷﺪهاﻧﺪ
ﮐﻪ ﻋﻼوه ﺑﺮ اﻋﻼم ﺷﻤﺎره ﺣﺴﺎب ﺑﺎﻧﮑﯽ ،ﺷﺨﺼﯽ را ﻫﻢ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه
ﻣﺎﻟﯽ ﺑﻪ وزارت ﮐﺸﻮر ،ﻓﺮﻣﺎﻧﺪاریﻫﺎ و ﺑﺨﺸﺪاریﻫﺎ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ﮐﻪ

ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﻣﺎﻟﯽ ﻫﺮ داوﻃﻠﺐ ﻣﮑﻠﻒ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﺎﻟﯽ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت و
ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﯽ ﻧﺎﻣﺰد ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ و ﻣﺨﺎرج آن را ﺛﺒﺖ و ﻧﮕﻬﺪاری
ﻧﻤﺎﯾﺪ.
آل ﻣﺤﻤﺪ ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ “ﺗﺨﻠﻒ از ﻣﻔﺎد اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن و اﻧﺠﺎم ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ
ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎﺗﯽ ﺑﺮ ﺧﻼف اﺣﮑﺎم آن ﺟﺮم ﺗﻠﻘﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ” ،ﻋﻨﻮان ﮐﺮد:
ﺣﺎل ﺑﺎﯾﺪ دﯾﺪ آﯾﺎ در ﻋﻤﻞ اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ از اﺳﺮاف و زﯾﺎده روی
و ﺻﺮف ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎی ﺳﻨﮕﯿﻦ و ﮔﺰاف ﺑﺮﺧﯽ از ﮐﺎﻧﺪﯾﺪﻫﺎ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﺑﻪ ﻋﻤﻞ
آورد؟
وی اداﻣﻪ داد :ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻧﻤﯽرﺳﺪ ﮐﻪ ﺣﺘﯽ اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﻫﻢ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﻃﻮر
ﮐﺎﻣﻞ ﺟﻠﻮی ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎی ﺳﻨﮕﯿﻦ را ﺑﮕﯿﺮد ،ﭼﻮن در اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﻫﻢ ﺣﺪ و
ﺣﺼﺮ و ﮐﻒ و ﺳﻘﻔﯽ ﻗﺎﯾﻞ ﻧﺸﺪهاﻧﺪ و ﻣﻌﯿﺎر و ﻣﻼک ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎ روﺷﻦ ﻧﯿﺴﺖ.
اﯾﻦ ﺣﻘﻮﻗﺪان در ﭘﺎﯾﺎن ﮔﻔﺖ :ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ اﻋﺘﻤﺎد ﻋﻤﻮﻣﯽ ،ﺻﺪاﻗﺖ
ﮐﺎﻧﺪﯾﺪﻫﺎ ،اﯾﺠﺎد ﯾﮏ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺳﯿﺎﺳﯽ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﯽ و ﺷﻔﺎﻓﯿﺖ در ﻋﻤﻞ
ﻣﻮاردی اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺎﻧﻊ از اﯾﻦ ﺷﻮد ﮐﻪ ﻓﺮدی ﺑﺎ در اﺧﺘﯿﺎر
داﺷﺘﻦ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺎﻟﯽ ﮔﺰاف ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺑﺮ دﯾﮕﺮ ﮐﺎﻧﺪﯾﺪاﻫﺎ ارﺟﺤﯿﺖ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﺪ
و ﯾﺎ از آﻧﻬﺎ ﭘﯿﺸﯽ ﺑﮕﯿﺮد.

