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Concerns about the detrimental effects of money on elections and the 

diversion of the electoral process to the benefit of the wealthy and 

exclusion of meritorious from the electoral system have prompted 

various legal systems to resolve this problem or minimize its effects. 

But limiting election spending can also be a prelude to challenges 

such as the restriction of freedom. Therefore, the election finance 

system should be formulated in such a way that while freedoms are 

protected, the uneven influence of money on the elections is 

restrained. This article attempts to identify the relationship between 

election finance and concept of freedom, including freedom of 

expression, by applying the principles of electoral taxation and 

examining the fundamentals of electoral spending reductions. The 

equalization of election campaign spending amounts to emphasizing 

a strategy, not solely based on numerical equality and a form of 

electoral expenditure, but on the basis of substantive equality 

between candidates in the field. 
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 چکیده اطالعات مقاله
نگرانی در مورد آثار زیانبار نفوذ پو  در انتخابات و انحراف جریان انتخاباتی به نفع  وهشیپژ نوع مقاله:

ثروتمۀدان و از میدان بنه در رنردن یایسنتگان از ورود بنه نهادهناو انتخابناتی،       
یی براو حل معضل یا رناه  حنداریرو اینن    جوچارهو حقوقی را در پی هانظام
 توانند یمن و انتخاباتی هنم  هاۀهیهزدن صرف ررده است. اما محدود رر هاینگران

رو باید نظام مالیة تبلیغات یی از جمله تحدید آزادو یود. ازاینهاچال خود مقدمة 
حفظ و حراست ینوند و   هاوآزادو تدوین و تۀظیم یود ره هم اگونهبهانتخاباتی 

. اینن  هم از نفوذ نارواو پو  در انتخابات و بر هم خوردن برابرو جلنوگیرو رۀند  
مقاله سعی دارد تا با استفاده از اصو  مطلوب مالیة انتخاباتی ابتدا مۀاسنبات مالینة   
انتخاباتی را با مقولة آزادو )از جمله آزادو بیان( مشنخ  رۀند و مبنانی تحدیند     

و پنی  رو در  هنا چال و انتخاباتی را مورد توجه قرار دهد و با توجه به هاۀهیهز
ررد تبلیغاتی نامزدهاو انتخاباتی، بر راهکارو ننه  یۀهیکسان اعالم رردن مبالغ هز

و انتخابناتی، بلکنه بنر مبۀناو     هنا ۀهیهزمبتۀی بر برابرو رقمی و یکلی در  صرفاً
 رۀد. دیتأربرابرو ماهوو میان نامزدهاو انتخاباتی در این حوزه 
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 مقدمه

و براو حفظ و صنیانت از حارمینت   عۀوان راهکارو تبلیغات انتخاباتی بههاۀهیهزموضوع تعیین سقف بر 
و زیرساخته و برساختة هاارزشمردم و تقوا و پاردامۀی مفروض براو سیاستمداران بر بۀیان دمورراسی و 

طرح الگوو برساخته در غنرب و  . ردیگیمیکل ( انتخابات) یدن به آن نائلیده براو آن و راهکار تعبیه
و است ره طرح و اجراو آن به توجینه  زیبرانگچال غایت به با تمام الزامات آن براو ایران از موضوعات

 .و نیاز داردیماریبو نظرو هاانیبۀ
از همین رو مقالة حاضر مۀصرف از مۀاقشات مفهومی نظرو در خصنو  تفناوت ماهینت و رنارررد     

ب ادبینات  در چارچو صرفاًساالرو دیۀی نگایته یده و انتخابات و تبلیغات انتخاباتی در دمورراسی و مردم
. و مفاهیم مدرن به مس لة تعیین محدودیت در تخصی  و هزیۀنة مۀنابع منالی تبلیغنات پرداختنه اسنت      

و نسنبت تنامی بنا     اسنت رو مقالة حاضر در بستر و ادبیات اندیشة مدرن حقوقی قابل فهم و ارزیابی ازاین
و پژوهشنی  هنا تنالش  رویند تنا دسنتاوردهاو   ادبیات دیۀی و بومی حقوقی و سیاسی ایران ندارد و منی 

زمین ناظر بر موضوع تعیین سقف بر مالیة تبلیغنات انتخابناتی را در بسنتر اندیشنة حقنوقی مندرن       مغرب
 .و و براو مخاطبان ایرانی ارائه رۀیدبۀدصورت

یمبنان و انتخاباتی بر چه هاۀهیهزپژوه  حاضر در پی پاسخگویی به این پرس  است ره تعیین سقف بر 
قانونگناارو در اینن عرصنه بنا دو      چرارنه یی مواجه است؟ هاچال و طرح و اجراو آن با چه و استوار است؟ ا

و بنه  هنا وآزادبنودن قانونگناارو و دوم تهدیند     باننه آممیقنخست ایکا  ناظر بر . ایکا  اساسی مواجه است
مبنانی آن بررسنی و    رو بایند ازاین. ررد انتخاباتی استخصو  آزادو بیان از راه تحدید آزادو پرداخت و هزیۀه

 و پی  رو مطرح یوند تا رمترین آسیب به آزادو وارد آید و بیشترین سود را به ارمغان آورد.هاچال 
یبن و ادبینات   گنارد یمن اگرچه سالیان درازو از طرح و بحث و فح  دربارۀ این موضوع در غنرب  

جنداو از ادبینات رورنالیسنتی    . ردگاینم رانیدر ازمان زیادو از طرح آن  و در مورد آن وجود دارد،یمار
یده در مرارز دولتی، از میان ادبیات موجنود  و نیز اسۀاد متعدد بایگانی هاروزنامهموجود در صفحات وب و 

نویتة افسانة پهلوانلنو، اولنین اثنر     نظارت مالی بر انتخابات در حقوق موضوعه ایرانو در دسترس رتاب 
و هنا ۀنه یهزرسی امکانات موجود به ارائنة راهکنار نظنارت بنر     ی در این موضوع است ره پس از برفیتأل

و هنا رقابنت و منالی احنزاب سیاسنی و    هنا ۀنه یهز نیتنأم انتخابات پرداخته است. دومین رتاب با عۀوان 
نظنارت و رۀتنر  بنر مقنررات منالی      تطبیقی به موضوع  صورتبهو مجلس، هاپژوه مررز انتخاباتی، 

 2500 یان رشورهاو مۀاطق مختلف پرداخته اسنت. از مینان بنی  از   مهاو سیاسی و اجراو آنها فعالیت
و بنر  اسنه یمقادرآمندو  از جمله  عۀوان مقالة مۀتشره در موضوع انتخابات و تبلیغات موارد بسیار معدودو

انتخابناتی بنه    وهنا رویکرد نظامو  بررسی تطبیقی مالی احزاب و انتخاباتو  مۀابع مالی تبلیغات انتخاباتی
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و همچۀنین   رلنی انتخابنات   وهنا اسنت یانتخابناتی بنا تأریند بنر س     وهاۀهیود، نوع و مۀابع هزتعیین حد
 وهنا رقابنت  وهنا ۀهیهز بر نظارت ییۀاسبیآس وهاعۀوانو دفتر مطالعات سیاسی مجلس با هاگزارش
 مالی مینتأ دربارۀ قانونگاارو وهاستهیباپیشۀهادو و  الگوو ارائةو  ایران اسالمی جمهورو در انتخاباتی
مالی بر  نظارت راهۀماو اصو و  انتخابات و احزاب مالی نیتأم چگونگی تطبیقی بررسیو  سیاسی احزاب

ینة  مالو و تطبیقی و پیشۀهاد لنزوم طنرح آن در اینران بنه موضنوع      اهیتوصو نیز با رویکردو  "انتخابات
 .ن همچۀان مغفو  مانده استو علیرغم ارزش بسیار توجه به مبانی آ اندپرداختهتبلیغات انتخاباتی 

تحقیق حاضر اولین اثر پژوهشی در این موضوع است ره به بررسی مبانی و دالیل موجهنة اعمنا     رونیازا
   .ی براو تعیین سقف نگایته یده استحلراهاین محدودیت و با رویکرد صیانت حداریرو از آزادو و ارائة 

ه، مقالنة حاضنر بنا اسنتفاده از روش تحقینق      بررسنی موضنوعات مطروحن    مۀظنور بهدر این زمیۀه و 
مۀدسنازو مالینة   نخست ارتباط نظنام . و در پۀج قسمت نگایته یده استاتوسعهو و با رویکرد ارتابخانه

و هاتیمحدودآزادو بیان بررسی و پس از آن  باألخ و مردم و نامزدها و هاوآزادتبلیغات انتخاباتی و 
و متعاقنب  هنا تیمحندود ه ینده اسنت و در ادامنه بنه دفناع از      مۀدسازو به چنال  رشنید  متعاقب نظام

مۀدسنازو از  در قسمت بعند اسناس نظنام   . و مطروحه پرداخته یده استهاچال مۀدسازو در برابر نظام
طریق تعیین سقف و از مۀظر نابرابرو مورد انتقاد قرار گرفته و در آخر نینز بنه ارائنة راهکنار بنراو حنل       

 است. معضل مطروحه پرداخته یده
 

 ی مالیۀ تبلیغات انتخاباتی و مسئلۀ آزادیمندسازنظام. 1
(. 53-54: 1395، ننژاد بین حب) ینود یمن ره اصل بر آزادو است و تحدید آزادو امرو استیۀایی محسوب  میدانیم

و اهین رویة تبلیغات انتخاباتی ایجاد محدودیت بر گردآورو مۀابع و هزیۀنة آنهاسنت.   مالمۀدسازو اثر نظام نیترمهم
. در این بنین آزادو نامزدهنا و منردم    یوندیمبا قوانین مالی محدود  گرفتیمآزادو رامل انجام  با نیاره پی  از 
مۀدسازو را پنی  از هنر چینز بنه پنرداختن بنه مبنانی آن        ، پرداختن به موضوع نظاممس لهو این  یودیممحدود 
پاسداینت   مسن لة براو تعنرض بنه آزادو نشنود. اهمینت      وابهانهحفظ و قانونگاارو  هاوآزادتا  رۀدیممشروط 
. دولنت  ردین گیمن دستی و از روو صرف حدس و گمان را حدو است ره جلوو تحدید آن با توجیهات دمآزادو به

 (.413: 1389را تحدید رۀد ره این تحدید ضرورو باید )رهایی،  هاوآزاد تواندیمتۀها زمانی 
؟ اینن بسنتگی بنه ننوع     یودیمیة تبلیغات انتخابات محدود مالمۀدسازو نظامبا  هاوآزادولی ردام آزادو یا 

اسنت.   –با انواع مصادیق زیرمجموعنة آن   -نگاه ما در مورد تبلیغات و لوازم آن دارد. جۀس تبلیغات از نوع بیان
 وآمند رفنت  مانۀند  هنا تین فعالممکن است انجنام بسنیارو از    اگرچهنیز آزادو بیان است.  مدنظررو آزادو ازاین

 وآمند رفتتۀهایی به معۀاو تبلیغات نیست. بلکه تبلیغاتی بودن به وآمدرفتنامزدها محتاج مۀابع مالی باید، خود 
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 مسن له بنه اینن    قائنل ، زیرا این سفر از لوازم تبلیغات است. حتی اگنر  ردیگیماست ره مشمو  محدودیت قرار 
 ، آزادو بیان است.یودیمین و مقررات مالی محدود و ره موجب قواناوآزاد نیترمهمنباییم، باز هم 

یده در ایۀجا یا حداقل اولین بیم، بیم به مخاطره افتادن آزادو بیان بر اثنر تحدیند   رو بیم مطرحازاین
 دانۀند یمن مۀدسازو مالیة تبلیغات پو  را مسناوو بنا بینان    طورره مخالفان نظام. همانهاستیهمبخش

(Storrs, 2013: 37). و بسنیار معنروف  آن را   رأوایت، قاضنی دینوان عنالی فندرا  آمریکنا، در       قاضی
و مورد حمایت اصالحیة او  قانون اساسی آمریکا آن را رد ررد آزادعلت مخالفت با دانست و به گونهنیا

(US Supreme court, 1976: para. 19) انتخاباتی او را مجاب ررد ره  مؤثر، زیرا واقعیات عملی تبلیغات
 .(U.S supreme court, 1976: para. 19)رۀدیم، ارتباطات را محدود هایهمبخشا  محدودیت بر اعم
 

 مندسازی مالیۀ تبلیغات انتخاباتیپیام بر اثر نظام دهندگانارائه. محدودیت آزادی 1. 1

اعالمینة  عۀوان قسنمتی از حقنوق بشنر اسنت )    به رسمیت یۀاختن دمورراسی به هاحکومتاولین وظیفة 
دمورراسی در اصو  جامعة دمورراتین  قابلینت تفاسنیر متعنددو      هرچۀد(، 1993رۀفرانس جهانی وین، 

در مواردو مانۀد مشاررت متفکرانه همگانی مردم، اعتقناد بنه    توانیمدارد، ولی در مجموع این اصو  را 
ة محدودیت پایرش مس ل(. 435 -430: 1384)هایمی، یی دانست تکیرگراو فردو و عمومی و هاوآزاد

اینن   تنوان یمن رو نیست. ولنی آینا   آزادو در مورد نامزدها بر اثر تحدید مۀابع مالی با مشکل چۀدانی روبه
 را به مردم نیز تعمیم داد؟ مس له

اظهار یود آزادو بیان مردم تحدید نخواهد ید، ولنی اگنر    انگارانهسادهممکن است در نگاهی  اگرچه
خواهیم ید. این موضنوع از اینن    هایهمبخشزادو بیان مردم و تحدید نی  بۀگریم متوجه ارتباط میان آ

رۀۀدۀ مۀابع مالی تبلیغات با ارائة رمن  منالی داراو دو ننوع از مۀنافع     ره افراد تأمین یودیمنکته نایی 
و مۀفعت بعندو  (Rowbottom, 2010: 41)عۀوان گویۀدۀ پیام است هستۀد؛  اولین مۀفعت، مۀفعت افراد به

(، چراره ره مردم از مطرح یدن نظرها Rowbottom, 2010: 57-58) عۀوان مخاطب استافراد بهمۀفعت 
. در حقیقنت ننامزد انتخابناتی    انند نمنوده ره گویا خود آن را ابراز  یوندیمو مۀتفع اگونهبه شانیهادهیاو 

رنه بنه اینن     ۀند ریمصداو مردمی است ره طرفدار او هستۀد و این موضوع زمانی اهمیت بیشترو پیدا 
، دهند یمن ره طرح نظرهاو افراد از سوو نامزدها، آنها را مورد حمایت خا  قانون اساسنی قنرار    مس له

و اساسی یررت در فرایۀند سیاسنی اسنت و منردم در     هاراهو سیاسی از هادگاهیدتوجه رۀیم، زیرا بیان 
 رخوردار بایۀد.نظام دمورراتی  باید از فرصت بیان نظرها و یررت در فرایۀد سیاسی ب

بۀابراین ممۀوعیت افراد از پرداخت مۀابع مالی تبلیغاتی به معۀاو ممۀوعیت وسنیلة افنراد بنراو ابنراز     
توسن    ینان یاسن یس. مۀافع افراد از ابنراز نظرهناو   (Smith, 2017: 144-148)نظرهاو سیاسی آنهاست 
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و  رۀند یمن و مصارف تبلیغاتی فنراهم  و افراد به نامزدها براهارم نامزدها دلیل موجهی را براو توجیه 
 .ردیگیمی را دستدمحدو است ره جلوو محدودیت آن با دالیل اهمیت این مۀافع به

نیز به یکل  هاگروهدر مورد افراد مطرح است، بلکه در مورد  تۀهانهمس لة آزادو بیان و حمایت از آن 
ب مقدمنه مینان همبخشنی اینخا  و     و بسیار معروف  از بارأو مطرح است. قاضی وایت، در تروقو

 U.S supreme) را مخنالف آزادو بینان ندانسنت    هنا یررتتمایز قائل ید و تحدید همبخشی  هایررت

court, 1976: para.263-264) هنا گروهرم   تواندیم، چراره مۀفعت افراد در بیان نظرهاو سیاسی آنها 
فنردو باینۀد،    صنورت بهد قادر به بیان نظرهاو خود افراد بای تۀهانهرا نیز توجیه رۀد. به این صورت ره 
و این از سه نظنر   (Brown, 1996 :6-31)جمعی هم بیان رۀۀد صورتبهبلکه باید بتوانۀد نظرهاو خود را 

 اهمیت بیشترو نسبت به حق افراد در مورد این موضوع دارد:
د و مخاطبنان بیشنترو را   صداو رساترو دایته باینۀ  توانۀدیمگروهی  صورتبهنخست ایۀکه افراد 

و قدرتمۀدترو را نسبت به افراد مجنزا مۀتقنل رۀند و سنوم     هاامیپگرد آورند؛ دوم ایۀکه گروه قادر است 
حقی رنه بینان نظرهناو     رسدیمنظر معۀا ره به. بدینیوندیمنیز دگرگون  هاامیپایۀکه در جمع ماهیت 

، بلکه همین حق را در منورد  دهدینمورد حمایت قرار ، تۀها افراد را مدهدیمسیاسی را مورد حمایت قرار 
 .دهدیماجتماعات نیز مورد حمایت قرار 

 

 ی تبلیغات انتخاباتیهاامیپعنوان مخاطبان . تهدید منافع مردم به2. 1

، آنها در جایگاه مخاطب نیز از مۀافعی در تبلیغات انتخاباتی یانیاسیسبر مۀفعت مردم از بیان آراو عالوه
. زینرا از  ینود یمن وردارند. حمایت از آزادو بیان در پرتو مۀافع مخاطبان از اهمیت بیشترو برخنوردار  برخ

و ایۀجاسنت رنه حنق آزادو اطالعنات      ردیگیمطریق تبلیغات انتخاباتی اطالعات در دسترس مردم قرار 
و اهمیت بیشنترو   ، قدریودیمره به موضوع آزادو بیان سیاسی وارد . این استدال  زمانییودیممطرح 
و بایند رنه رمتنرین    اگوننه بنه بایند   هنا اسنتدال  . در ی  تحلیل دمورراتی  تا حد امکنان  رۀدیمپیدا 

و وضع ینوند رنه   اگونهبهو وارده نباید هاتیمحدودمحدودیت را به آزادو یهروندان تحمیل رۀد، زیرا 
اسنتیۀا محسنوب    هاتیمحدوداصل و  هاوآزاد آنکهجاو دچار خدیه گردیده و به هاوآزاداصل حقوق و 

 (.74: 1395، نژادبیحبگردند، تلقی خالف آن صورت بگیرد )
و نظرهناو   هنا اسنتدال  باید به تمامی اطالعنات و   االمکانیحتدر انتخابات دمورراتی  یهروندان 

از راه  سیاسی نامزدها دسترسی دایته بایۀد و اطالعات رناملی در منورد نامزدهنا داینته باینۀد و ایۀهنا      
، آنهنا را  دهۀند یم، زیرا نامزدها با اطالعاتی ره از راه تبلیغات در اختیار مردم قرار یوندیمتبلیغات حاصل 

 :Smith, 1987) راهۀند یمن و از ابهام آنها نسبت به مواضع سیاسی نامزدها  رۀۀدیمبراو انتخابات آماده 
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(. Ortuno-Ortin, Schultz, 2000: 14-15) ۀۀند ریمن و نامزدها آینۀا  هایستگییاو آنها را با  (123-129
به نامزدها مطرح یود. چۀین استداللی در  هایهمبخشبه استداللی علیه محدودیت  تواندیماین استدال  

در ی  دمورراسی حکومت از آن مردم اسنت و منردم حارمنان اصنلی     »ید، زیرا  دییتأو قاضی وایت رأ
 ,U.S supreme court)« گاهانه از میان نامزدها بسیار اساسی استهستۀد و توانایی مردم براو انتخابی آ

1976: para.14-15)      قاضی به این علت ره ممۀوعیت یا محدودیت منردم در ارائنة رمن  منالی بنراو .
و مورد بحث و راه  عمق آنهنا و نینز رناه     هابرنامهتبلیغات انتخاباتی نامزدها موجب راه  تعداد 

مخالفت ررد،  هاتیمحدود، با این (U.S supreme court, 1976: para.14-15) تعداد مخاطبان خواهد ید
و هنا دگاهین دو  هااستدال علت راه  مۀابع مالی موجب یۀاخت نارافی مردم از به هابرنامهزیرا راه  

علت زیانی ره این محندودیت بنر ینۀاخت منردم از     طرفین رقابت خواهد ید. بۀابراین استدال  دادگاه به
 و وارده بر همبخشی مردم داد.هاتیمحدودو به رد رأ ساختیممزدها و انتخابات آگاهانه وارد نا

هدف تبلیغات انتخاباتی ارائة اطالعات به یهروندان براو انتخابی بهتر  انهیگراآرماندر نگاهی  اگرچه
دو است بنراو رسنب   ی به مردم است اما در عالم واقع عرصة تبلیغات انتخاباتی نبررسانخدمت مۀظوربه

برترو از طریق برجسته ساختن موضوعی ره نظر یهروندان را جلب خود رۀد تا از آن طریق ننامزدو را  
 (.Vats, 2013: 13)انتخاب رۀۀد 

در مورد مۀفعت مخاطبان از تبلیغات انتخاباتی عرضه دایت، این است رنه   توانیمتفسیر دیگرو ره 
، بلکنه موجنب تصنور    رۀند یمن براو آیۀایی با مباحث سیاسنی آمناده   مردم را  تۀهانهآزادو بیان سیاسی 

با اندیشة بازار عرضه مورد حمایت قرار داد. اندیشنة   توانیم. این ایده را یودیمآنها از سیاست  تردرست
در مۀافع رقبا در بازار تولیند و عرضنه و مۀنافع رقابنت مینان       توانیممبۀایی این ایده در قیاسی است ره 

طورره در بازار رقابتی، جۀس بهتر طرفداران بیشترو در سیاست انجام داد. به این صورت ره همان اهدهیا
 هنا شنه یانددر بازار رقابت سیاسی نینز اگنر همنة     آوردیمدست و در بازار موفقیت بیشترو به رۀدیمپیدا 

و سیاسنی درسنت بنر    هاشهیاندبدون محدودیت بتوانۀد خود را به مردم عرضه رۀۀد؛ در این صورت آرا و 
رو دسنت خواهند آورد. ازاینن   طرفنداران بیشنترو بنه    هنا رقابنت نادرست آن فائق خواهد آمد و در رارزار 

وجنود آمنده اسنت، از    محدودیت واردیده بر آزادو بیان سیاسی ره از پس محدودیت مالی بر تبلیغات به
رۀد و سد رقابت آنهنا  جلوگیرو می یوندیمو جدیدو ره به بازار رقابت مباحث سیاسی وارد هادهیاطرح 

 (.Ingber, 1984: 49-50) یودیم هادهیابا دیگر 
 هاستیررت تیمحدوددر مورد رد استداللی ره موافق  توانیماستدال  براساس مۀافع مخاطبان را 

نینز   هنا یررتنیز متشکل از مجتمع یهروندان هستۀد و همانۀد یهروندان،  هایررترار برد، زیرا نیز به
ره ممکن است در آگناهی و تصنمیم    رۀۀدیمو استدالالتی را در مورد نامزدهاو انتخاباتی مطرح  هادهیا

سبب تجربه و تخص  در به هایررتبر این، ممکن است باید. عالوه مؤثریهروندان براو انتخاب بهتر 
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بنراو   هنا آنطنرح   احتمناالً د ره و نظرهایی در آن زمیۀه برخوردار بایۀ هادهیاو خا  از هاۀهیزمبرخی 
در مقابنل چۀنین تنوجیهی بنراو     . (US Supreme court, 1978: para. 71)مردم، بسیار ارزینمۀد بایند   

مالی انتخابات باید همان استداللی را مطرح رنرد رنه در منورد     نیتأمدر  هایررتمخالفت با ممۀوعیت 
بیشترو را بنر   ریتأثسبب قدرت مالی بیشتر توان به هایررتبر آن محدودیت یهروندان بیان ید. عالوه

توجنه رۀنیم، زینرا     هنا ینررت و رین گمیتصمره به نحوۀ  یودیم تربغرنجزمانی  مس لهانتخابات دارند و 
 سود بیشترند. نیتأمدر پی افزای  مۀافع مادو و  ها هموارهیررت

، بایند  دهۀند یمن  ارائنه بیان  یی ره مخالفان تحدید همبخشی با تمس  به آزادوهااستدال در مورد 
حفظ و حراسنت از آزادو بینان بسنیار     اگرچهرو خطرات عدم تحدید پو  در انتخابات را متارر ید. ازاین

تعرض است ره متعرض حقوق و مۀافع سایر افراد نشود. وقتنی   رقابلیغبااهمیت است، این آزادو زمانی 
یود رسانی ره مۀابع بیشترو در اختیار دارند بتوانۀد  پو  برابرو میان نامزدها را به خطر بیۀدازد و موجب

نفوذ پو  با خطر مواجه یود، آنگاه  ریتأثقرار دهۀد و دمورراسی تحت  ریتأثذائقة انتخاباتی مردم را تحت 
 یی را براو جلوگیرو از نفوذ پو  در سیاست در نظر گرفت.هاتیمحدود توانیم

بررسنی رنرده اسنت. او     لیبرالیسنم سیاسنی   آزادو بینان را در و تعارض آن بنا   هاتیمحدودرالز مس لة 
وگنوو سیاسنی را   با تمس  به آن گفنت  توانیمعۀوان راهی ره مۀدسازو مالیة تبلیغات انتخاباتی را بهنظام
 (.449: 1393)رالز،  رۀدیممعرفی  داندیمو سیاسی هاوآزادانصاف در  ارزشمۀظور حفظ آنچه او آن را به

مۀدسنازو مالینة تبلیغنات    یده توس  وو براو توجیه لزوم نظنام رارگرفتهمبۀاو نظرو به نیتریاصل
و سیاسنی را  هنا وآزادو سیاسی است. او عدالت و انصاف در هاوآزادانتخاباتی، لزوم تضمین انصاف در 
 (.84: 1383)رالز،  دهدیمدر زمرۀ اولین اصو  عدالت قرار 

بنه ین  نمنای      هاوآزادسایر  هاوآزادسبب بود ره بدون این بدینپاسدایت آزادو سیاسی از سوو رالز 
 هنا وآزادو  هنا حنق (. مۀتقدان دمورراسی مدعی بودند ره تضامین قنراردادو   448: 1393)رالز،  یدندیمتبدیل 

 (.1-30: 1843)ماررس،  رسانۀدینمو و برابرو افراد آزادنصیب چۀدانی به 
، زیرا همان ثروت موجب ننابرابرو  داندیم ناعادالنهبه آزادو را اولویتی نورمن دَنی لز نیز اولویت دادن 

نابرابرو در ثروت به نابرابرو در آزادو میل خواهد ررد. براو مینا ،  »و میان مردم خواهد ید: اگسترده
و ، اما ثروتمۀدان از توانایی بیشنتر رۀدیمی را به فقیر و غۀی اعطا دهورأو همگانی فرصت برابر رأحق 

« و و نظنر عمنومی و نفنوذ بنر مقامنات انتخنابی برخوردارنند       رأدر  ریتنأث  مۀظوربهبراو انتخاب نامزدها 
(Daniels, 1989: 256) .و اولیه را نقض خواهد رنرد.  هاوآزادبرابرو در  ناخواهخواهرو این نابرابرو ازاین

از نتایج متعددو را ره بنه موجنب    و فهرستی یودیمرالز متارر آثار دخالت ثروتمۀدان در فرایۀد سیاسی 
ره به نوبة خود موجب نابرابرو مینان احنزاب در    دهدیم ارائه، دیآیموجود ثروت و قدرت در انتخابات به

 (.449: 1393)رالز،  یودیمنفوذ و یررت در فرایۀد سیاسی 
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سازمانی ره آنها  تر افزونبه عقیدۀ او الزم است تا جلوو رسانی ره با دارایی و ثروت بیشتر و مهارت 
، گرفته یود و یکی از راهکارها بنراو  رۀۀدیمنتیجة انتخابات را به سود خود مدیریت  رۀدیمرا همراهی 

(. پنس از  449: 1393و رالن بخ  خصوصی است )رالز، هاپرداختتضمین ارزش انصاف، جلوگیرو از 
به نامزدهنا ضنرورو اسنت، زینرا      هایررتو رالن افراد و هایهمبخش: جلوگیرو از رۀدیمآن تصریح 

)بدون در نظر گرفتن جایگاه و صالحیتشان( از بخت و فرصت بیشترو براو  اندرردهآنانی ره همبخشی 
و نیز تواننایی و اعتبنار بیشنترو در رسنب جایگناه اقتصنادو و        گاهیجانفوذ بر سیاست و دولت و رسب 

ل چۀین تمهیداتی با اعما  اصل رلی  دسترسی برابر (. در ر484: 1393)رالز،  یوندیماجتماعی برخوردار 
رۀۀدۀ دسترسی مۀصفانه و در نهایت برابر یهروندان براو به نهاد انتخابات، حافظ ارزش انصاف و تضمین

 (.448: 1393، است )رالز، رودیمرار و ره براو ی  فرایۀد سیاسی بهایعموماستفاده از امکان 
بنه   توانۀند یمن مین انصاف، رسانی ره از مۀابع بیشنترو برخوردارنند   از آنجا ره در صورت فقدان تض

( 450: 1393محروم رۀۀد، تضمین آن ضرورو است )رالز،  آنهدف برسۀد و دیگران را از دست یافتن به 
بنا نفنوذ در سیاسنت و تحمینل      توانند یمن  تنر تمنام سادگی هرچنه  و بدون چۀین تضامیۀی، مۀافع اغۀیا به

 ۀدگان، محرومان را از بازار سیاسی باز دارد.مۀویاتشان بر نمای

بیان نیست، بلکه هندف از   ، تحدید ناموجه هایهمبخشگاارو و محدود رردن میان هدف از مقررات
آن جلوگیرو از نفوذ نارواو پو  در انتخابات و بر هم خوردن برابرو است و یواهد متعددِ حاری از نفنوذ  

بات رشورهاو مختلف، یاهد این مدعاست. این یواهد حاری از این است ره نارواو پو  در انتخا ریتأثو 
بینان در انتخابنات اسنت. بۀنابراین      این آثار سنو،، ناینی از پرداخنت نامحندود پنو  و ننه محندودیت        

 .یودینمو بیان مربوط به آزادگاارو در مورد مالیة انتخابات مقررات
 

 مآبیاباتی و مسئلۀ قیمی مالیۀ تبلیغات انتخمندسازنظام. 2
، گروهی مخالف با اعمنا   یودیممطرح  هارم یی ره براو ایجاد محدودیت براو هااستدال در مقابل 

 :Krotoszyski, 2015)مآبی است قیم هامخالفتنیز وجود دارند. یکی از علل عمدۀ این  هاتیمحدوداین 

و خود در مورد ینهروندان  هاپۀدایتتحریف در ره استدال  عدم  رۀۀدیممخالفان استدال  . (665-679
یهروندان به این علت به  داردیممخالفان معترض فرضی هستۀد ره بیان  ژهیوبه. رۀدیممآبانه عمل قیم

چۀین فرضنی بنرخالف ررامنت     دارندیمره پو  بیشترو هزیۀه ررده است و بیان  دهۀدیمو رأنامزدو 
منردم از قنوۀ    رنه یدرحنال فاقد قوۀ تشخی  فنرض رنرده اسنت،     انسانی یهروندان است، زیرا مردم را

و اگر مردم قادر  دهۀدیمتشخی  برخوردارند و مفاد و مفهوم و استحکام سخن طرف مقابل را تشخی  
و نسبت به نفوذ پو  تردهیعدیده نبایۀد، دمورراسی با مشکالت به تشخی  صحت و سقم مطالب ارائه
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، زیرا دمورراسی و انتخابات بر پایة عقالنیت و تشخی  مردم بۀا نهاده یده رو خواهد بوددر سیاست روبه
و مالیة تبلیغنات انتخابناتی اینن اسنت رنه      مۀدسازنظام(. استدال  مخالفان Kuhner, 2014: 173است )
پو  و تبلیغات بر مردم و تحریف دمورراسنی از راه   ریتأثسبب به هایهمبخشمایة اعما  محدودیت بر بن
و باید به تصمیم آنها چه درست ( Overton, 2004: 86)عاقله برخوردارند  قوۀمردم از  رهیدرحالاست، آن 

آن را هم مخالف ررامت انسنانی و هنم    رونیازاو ( Hamburger, 2002: 187)و چه غل  احترام گاایت 
مآباننه  تنراض بنه قنیم   البته اع. (Zamir & Medina, 2010: 212) دانۀدیمو مردم رأمخالف با اعتماد به 

. به نظر یکی دیگنر از منوارد   یودینمپو  بر انتخابات  ریتأثمۀکر  هایهمبخشبودن اعما  محدودیت بر 
مورد اعتراض این استدال  این است ره مبۀاو چۀین بردایتی عدم اعتمناد بنه ینهروندان اسنت و هنر      

، زینرا  (US Supreme court, 2003: para. 347-353)اعتماد خواهند بنود    رقابلیغوجود آید، دولتی ره به
و بنر   انند دادهو رأتبلیغات به چۀین نمایۀده یا دولتی  ریتأثمدعی ید ره یهروندان تحت  توانیمهمواره 

 خواهد رفت. سؤا این اساس مشروعیت دولت زیر 
اتین   مآبانه بودن استدال  ضدتحریف این است ره در نظام دمورردر رل نگرانی موجود در مورد قیم

 (McCowan, 2006: 201)باید به یهروندان در مورد ارزیابی مباحث و استدالالت سیاسی اعتماد داینت  
ره حارمان اصلی مردم بایۀد، باید همه چینز را بنه   مبانی دمورراسی است ره زمانی نیترواهیپاو این از 

ل اعتمناد بنه فهنم منردم باینۀد،      و قوانیۀی ره در تۀاقض با اص هاپرداختآنها سپرد. بۀابراین محدودیت 
زیرا ینهروندان قنادر بنه بررسنی و ارزینابی دالینل       (، Ortiz, 1998: 893-914)مآبانه هستۀد قوانیۀی قیم
یمن ی از آرا و اقدامات خود بیان انیپشتو انتخاباتی و دولتمردان در نامزدهااند ره احزاب سیاسی، مختلفی
بۀابراین بهترین اقدامات و تصمیمات، اقدامات و تصنمیماتی   (،(Erdosne Toth, Graham, 2016: 1 رۀۀد

 است ره براساس خواست و نظر مردم باید. 
دوررین اصرار دایت ره باید به یهروندان اعتماد دایت تا خودیان ذهۀشان را تربیت ررده و بسازند. 

و را رنه بنا ین  بنه اینن      اپدرسناالرانه رۀۀدۀ مردم استفاده نمود و تفکنرات  باید از این استعداد ارزیابی
 (.Dworkin, 1999: 200 )، محدود ررد نگرندیم هاتیظرف

دهد ره ما نباید فکر رۀیم ره برخنورد مینان حامینان و معارضنان قانونگناارو در      این مطلب نشان می
منآبی توافنق   اهمیت نظریة ضد پدرساالرو است. هر دو طرف بر سر مس لة مخالفنت بنا قنیم    ةیپااساس بر 

 واقعناً آنها بر سر آن توافق ندارند این است ره آیا قانونگاارو در مورد مالینة تبلیغنات انتخابناتی     آنچهند. دار
 و بۀیادین دمورراسی است؟هاارزشمآبانه و در تعارض با قیم
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 مآبیبیان و قیم در برابر چالش  شدهگرفتهی در نظر هاتیمحدوددفاع از . 3
یی است ره نقاط تاری  را براو یهروندان روین هاامیپه آن پرداخت، تفاوت میان اولین تفاوت ره باید ب

و دیگرو مردم را بنه انجنام عملنی    هاراهیی ره بدون ایۀکه اطالعاتی به مردم بدهۀد از هاامیپو  رۀدیم
 .(Scanlon, 2003: 13) رۀۀدیمترغیب 

 مسن له . ولنی آینا اینن    دانند یمن هروندان تمییز سیاسی ین  قوۀدمورراسی دولت را ملزم به اعتماد به 
و رنه  ایاسن یسو هنا امین پیند،   قائنل   یتفک هاامیپهمیشگی است؟ در این مورد باید میان دو گونه از 

یی ره یهروندان قادر به تمییز آنها نیستۀد. هاامیپیهروندان قادر به تمییز درست و نادرست آنها هستۀد و 
صنریح و روینن و    طنور بنه  مسائل -وقتچیهتقریبا –بلیغاتی همیشهو تهاامیپطورره بیان ید، در همان

 تنوان ینمن سیاسی نیست و نینز   مسائل. همچۀین تمام هم و غم مردم پرداختن به یوندینمدرست بیان 
 انتخاباتی مردم ید. قةیسلی به دهیکلبسزاو تبلیغات در  ریتأثمۀکر 

معروف رانت است ره افنراد را غاینت    گزارۀتیجة یونده از ی  سو نیده یا اعما و اعما هاتیمحدود
معۀاست ره افنراد اجنازه ندارنند از دیگنران در راه     یده بدینو اعما هاتیمحدود رونیازانه وسیله.  داندیم

نماینانگر مصنونیت افنراد از     هاتیمحدوداهداف خود استفاده رۀۀد و آنها را وسیلة هدف خود قرار دهۀد. این 
 (.173: 1374)ساند ، اند ن به اهداف سیاسیتجاوز براو رسید

حفظ و حراست و جلنوگیرو از   مۀظوربهیی سازورارهاعۀوان ی  ارزش باید داراو از دیگر سو دمورراسی به
 .رندیگیمجاو  سازورارهااین  دستةتاراج خود باید و اعما  محدودیت بر مۀابع مالی تبلیغاتی در 

در دمورراسنی وجنود دارد. نموننة بنارز آن اعمنا        سنازورارها و بسیار دیگنرو نینز از اینن    هانمونه
در بیشنتر   میدانن یمن طورره و نمایۀدگی است. همانهاسمتو تصدو برخی هادورهمحدودیت بر توالی 

ریاست جمهورو داراو محدودیت اسنت. حتنی اگنر منردم مشنتاقانه       دورۀو جهان تصدو هایدمورراس
پیشین بایۀد؛ باز هم تصدو این سمت توس  وو  جمهورسیرئدو مجدد این سمت از جانب خواهان تص

و احتمالی از قدرت و نیز تاراج دمورراسنی گرفتنه ینود و اینن     هاسو،استفادهممۀوع خواهد بود تا جلوو 
 و دفاعی دمورراسی براو حفظ و جلوگیرو از به یغما رفتن خود است.سازورارهایکی از 
 

 دسازی و افزایش نابرابریمننظام. 4

، اگر رسدیمنظر مۀدسازو از طریق تعیین سقف براو حل مشکل نابرابرو ابتدا بسیار ساده بهنظام اگرچه
ره هم ناخویایۀد است و هنم نقنض غنرض؛     انجامدیمبا آن برخورد یود، خود به نابرابرو  انگارانهساده

برو مۀجنر ینود. نخسنت افنزای  ننابرابرو متعاقنب       بنه ننابرا   توانند یمن مۀدسازو از دو نظنر  زیرا نظام
 و تبلیغاتی است و دوم از طریق خود قانون.هاۀهیهزمۀدسازو از طریق تعیین سقف بر مۀابع و نظام
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 ینابرابر جادیا وتعیین سقف . 1. 4

و حقوقی مورد پایرش واقنع ینده اسنت، امنا     هانظامتعیین سقف براو راستن از فساد در بیشتر  اگرچه
تۀهنا مشنکالت   ی در مورد نسبت و میزان آن تصمیم گرفته یود نهشیاند یباربدون حزم و  رهیورتدرص

و ادهین عدو هنا وننابرابر بر دام نزدن به مشکالت پیشین خود به ، بلکه عالوهنخواهد رردموجود را حل 
 .ید مۀجر خواهد

 

 . تعیین سقف بر منابع شخصی نامزدها و ایجاد نابرابری2. 4

و رنه  امس له. استتهیه نشده باید، مجاز  رمجازیغو هاراهیرطی ره از ه از مۀابع یخصی نامزدها بهاستفاد
ررد یخصی نامزدها تنا  بیان و لزوم یا عدم لزوم تعیین سقف براو هزیۀه در ایۀجا باید به آن پرداخت مس لة 

و هنا ۀنه یهز همنة  توانۀند یمیا نامزدها ررد تبلیغاتی نامزدهاست. به این صورت ره آسقف مجاز براو هزیۀه
 متقبل یوند و از دریافت سایر مۀابع خوددارو رۀۀد یا خیر؟ یخصاًتبلیغاتی خود را 
یمن به مس لة مارور نگاه ررد و به دو پاسخ متضاد رسید؛ از ین  نگناه نامزدهنا     توانیماز دو حیث 

ن را از اموا  یخصی خود بپردازنند و از وصنو    یده در قانوتمام مۀابع تبلیغاتی خود تا سقف تعیین توانۀد
 سایر مۀابع خوددارو رۀۀد. 

 حسن این رویکرد در آن است ره:
و استقال  ننامزد و در   دهدیمرۀد و احتما  نفوذ همبخشان را راه  می ازینیبالف( نامزدها را از سایرین 

 ید؛ و حفظ خواهدترستهییانحو نهایت برابرو افراد و مۀافع عمومی به
و هابرنامهبا فرا  با  بیشترو به ارائة  تواندیمو  رودینمو پو  به هدر آورجمعب( وقت نامزد براو 

 تبلیغاتی خود بپردازد؛
 ج( ممکن است نامزدو به عللی توانایی چۀدانی در جاب مۀابع ندایته باید؛

او جنزو اغۀینا    طرفنداران ینا   علت نایۀاخته بودن نامزد با اقبا  چۀدانی مواجه نشودد( ممکن است به
و آورجمنع و به اعالقه اصوالًنبوده و از توانایی چۀدانی در پرداخت مۀابع مالی برخوردار نبایۀد یا 

از مۀابع یخصنی بنی  از آنکنه بنه نفنع       پرداخترو ایجاد محدودیت بر پو  ندایته بایۀد. ازاین
سبب سمتی ره دارنند، قنادر   آنها به است، زیرا مۀصبانصاحبباید، به نفع  مۀصبانصاحبرقباو 

مشاوران رارآزمودۀ دولتی و خصوصنی و حتنی بودجنة     مشاورۀو بیشتر و ارسانهبه جاب پوی  
، تنوان بیشنترو در جلنب    رۀۀند یمنفعان ایجاد واسطة مۀافع پایدارو ره براو ذواند و بهعمومی
 .(Rockwell & Woll, 2000: 193) و مالی از مردم دارندهارم 

رقبا باید بتوانۀد براو جبران این نابرابرو در جلب مۀنابع و ایجناد تعناد  پنو  بیشنترو را از مۀنابع       
، تواننایی رقبناو   ینان ییخصن رنرد نامزدهنا از مۀنابع    یخصی خود بپردازند. با تعیین سنقف بنر هزیۀنه   
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رناه    و رسب پیروزو در اینن رقابنت   مۀصبانصاحبو نمایۀدگی در رقابت با هاسمت مۀصبانصاحب
و جنز افنزای    اجنه ینتینان  ررد نامزدها از مۀابع یخصیرو تعیین سقف بر هزیۀهپیدا خواهد ررد. ازاین

سمت نمایۀدگی در انتخابات و زیان رقبا را در پی نخواهد داینت   مۀصبانصاحبچشمگیر یانس پیروزو 
(Ferguson & Lee, 2016: 6) یانییخصامزدها از مۀابع ررد نسقفی براو هزیۀه رهیدرصورت، بۀابراین 

برابرو  اًیثانممکن است تقوا و پاردامۀی مفروض براو آنها با خطر مواجه یود و  اوالًدر نظر گرفته یود، 
و بنولکی نینز قاضنی دینوان عنالی آمریکنا رۀگنره را از ایجناد         رأمیان نامزدها به خطر خواهد افتاد. در 

 ، مۀع ررد.پردازندیمره نامزدها براو تبلیغات خود و ایغاتیتبلرردهاو محدودیت بر میزان هزیۀه
مندرنی   دۀین پدو ریگیکلموجب  یانییخصاز دیگر سو عدم تعیین سقف بر هزیۀه ررد نامزدها از مۀابع 

به نام سیاستمداران میلیونر خواهد ید و رسانی رنه ثنروت یخصنی بیشنترو دارنند، خواهۀند توانسنت عندم         
و هنا سنمت ی از عدم اقبا  عمومی را جبران رۀۀد و با تبلیغنات بیشنتر راهنی     موفقیت در جاب مۀابع مالی نای

به نفع نامزدهاو ثروتمۀد و به زیان نامزدهایی با توان مالی رمتنر خواهند بنود رنه      مس لهنمایۀدگی یوند. این 
ومی نینز بنه   انتخاب عمن  ةینظر ةیزاونوعی موجب عدم برابرو میان نامزدها خواهد ید. از این گایته اگر از به

، پردازنند یمن و سنۀگیۀی را بابنت تبلیغنات    هاۀهیهزیافت افرادو ره مشتاقانه  میدرخواهنگاه رۀیم،  مس لهاین 
بنراو رسنیدن بنه سنمت      توانند یماز قدرت قرار دارند، زیرا چطور ی  نامزد  سو،استفادهبیشتر در مظان اتهام 
و هۀگفت تبلیغناتی، همنه ینا بخن  زینادو از سنقف       هاۀهیهزنسبت ناچیز آن به نسبت نمایۀدگی و حقوق به

 دستیابی به این سمت مۀافع مادو بیشترو براو او دایته باید. آنکهو تبلیغاتی را پرداخت رۀد؟ مگر هاۀهیهز
و یوق وافر براو  عالقهدلیل نگاه رۀد، خواهد گفت نمایۀدگان به مس لهالبته اگر رسی آرمانی به این 

. اما این فرض تۀها ی  فرض آرمانی است و نباید پردازندیمیی را هاۀهیهزچۀین خدمت به مردم و میهن 
نمایۀدگان بتوانۀد حداریر تا سقف حقوق درینافتی بنراو    یودیمرو پیشۀهاد وقع چۀدانی بر آن نهاد. ازاین

 سمت نمایۀدگی را از جیب خود بپردازند.
 

 ی مردمی و نابرابریهاکمک. تعیین سقف بر 3. 4

به این معۀاست ره هر رس بتواند تا سقف معیۀی از مۀنابع را بنراو تبلیغنات در     هایهمبخشین سقف بر تعی
مۀصنب  باید توجه دایت ره نامزدهاو صناحب  هایهمبخشاختیار نامزدها قرار دهد. در مورد تعیین سقف بر 

شی خیلی پایین باید، بنه  برخوردارند و اگر سقف این همبخ هارم مورد رقابت از توانایی بیشترو در جلب 
و آورجمنع  گستردۀ یبکةعلت ندایتن سابقه و به واردتازهخواهد بود، زیرا نامزدهاو  واردتازهزیان نامزدهاو 

منانع بزرگنی بنراو نامزدهناو رمتنر       مسن له دارند و اینن   هارم پو  توانایی رمترو براو جلب گستردۀ 
ینده دارنند.   رو به رم  به افراد نایۀاخته ینا رمتنر ینۀاخته   ، زیرا مردم میل رمترۀدیمیده ایجاد یۀاخته
 مۀصنبان صناحب سمت مورد رقابت را هم به نفع  مۀصبانصاحبرو دستیابی به مۀابع مالی براو رقباو ازاین
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. همچۀین وقت احزاب و نامزدها را بیشتر معطوف جاب رم  از منردم خواهند رنرد، زینرا     رۀدیم ترسخت
نیستۀد و این خود ممکن اسنت بنه بیشنتر یندن      رۀۀدهرم و پو  از تعداد معدودو رآوجمعدیگر قادر به 

جاو پرداختن به سبب رمتر یدن مۀابع و نیز فرصت رمتر بهتبلیغات مۀفی بیۀجامد، زیرا نامزدها مجبورند به
 و مشکالت راهی را پی  بگیرند ره بیشترین نتیجه را براو آنها به ارمغان بیاورد. مسائل
و و ینا بیشنتر یندن    رین گینکل موجنب   هاۀهیهزمارور درست باید و راه   گزارۀته بر فرض ره الب

و تبلیغات مۀفی هیچ هاوادآورتبلیغات مۀفی یود، باید گفت تبلیغات مۀفی چۀدان هم بد نیست، زیرا بدون ی
اهی آینکار،  فعلنی مرتکنب گۀن    مۀصنب صناحب و را ندارد، مگر آنکه نامزدِ رأو یاراو رسب واردتازهرقیب 

(. ایتباه است ره فکنر رۀنیم بنا حناف     Felknor, 1992: 29ی یده باید )نابخشودنخطایی بزرگ یا خیانتی 
. با حاف تبلیغنات مۀفنی، هنر ینخ  رذ  و فروماینه و هنر رنند و        میارردهتبلیغات مۀفی به مردم خدمت 

(. تبلیغنات  Smith, 2001: 44راحتی خواهد توانست صاحب هر مقام و مۀصنب نمایۀندگی ینود )   و بهبازحقه
و مۀفنی  هنا جلنوه مۀفی نه به معۀاو افترا و تهمت، بلکه به معۀاو نشان دادن فساد، مواضع ناپسۀد یا سنایر  

آفریۀنی  گفنت محندودیت   توانینمرقباست. حتی اگر رسی مصَدِق خوبی حاف تبلیغات مۀفی باید، باز هم 
 .  رۀدیمیا تعداد آن را رمتر  دانجامینمبه حاف تبلیغات مۀفی  هایهمبخشبراو 

و مۀنابع  آورجمنع یندن رنار نامزدهنا در     تنر راحتممکن است به  اگرچهتعیین سقف پرداخت باال هم 
ره موجب نفوذ فسادآفرین پنو    یوندیمبیۀجامد، اما باز هم مشکالت دیگرو دارد. مشکالت از آنجا نایی 

 لت پیگیرو مۀافع اغۀیا از سوو سیاستمداران خواهد ید.ی و نابرابرو میان مردم به ععدالتیبدر سیاست و 
 

 پیشنهاد برای حل مسئلۀ نابرابری از طریق تعیین سقف. 5

و اسنتقبا    هنا یهمبخشن یده در جلنب  و یۀاخته مۀصبصاحبدالیلی در مورد اقبا  بیشتر نامزدهاو  قبالً
و احنزاب بنزرگ بنر     مۀصبانصاحباندن برخی معتقدند باقی ممردم براو رم  به آنها آورده ید. در مقابل 

بودن یا قندرت سنازماندهی بیشنتر آنهنا      تریدهیۀاختهسبب اقبا  عمومی به آنها یا و نمایۀدگی بههاسمت
و انواع اقتدارات و از میان  هاسازمانعلت مهۀدسی آنها بر انتخابات از طریق در اختیار گرفتن نیست، بلکه به

به هر حا  دلیل آن هر چنه بایند، منانع بزرگنی بنر سنر راه       (. Lipsitz, 2004: 26)بردن رقابت سالم است 
سمتِ مورد رقابت بنودن،   مۀصبصاحب یودیمگفته  رهوطوربه، رۀدیمیده ایجاد نامزدهاو رمتر یۀاخته

بنر اسناس   (. Bopp, Lee, 2007: 288)تۀهایی بهترین پیشگویی بنراو پینروزو در انتخابنات اسنت     خود به
تشنکیل   مۀصنبان صناحب درصند نامزدهنا را    90از زمان جۀگ جهانی دوم به این سو، گرفتهصورتپژوه  

 و در ایران نیز همین وضعیت حارم است.  1اندبودهدرصد برندگان انتخابات نیز از میان آنها  90و اندداده
بتوانۀند ننابرابرو را   به پو  بیشترو نیاز دارند تا  حارم و مخالف یا غیرحارم براو رقابت با گروههاگروه

                                                           
1. https://www.npr.org/templates/story/story.php?storyId=130722090 
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براو پیروزو مجندد اسنت.    مۀصبانصاحبو مخالفان به معۀاو رم  به هاۀهیهزجبران رۀۀد و جلوگیرو 
رقبا باید بتوانۀد براو جبران این نابرابرو و ایجاد تعاد  پو  بیشنترو بپردازنند. بنا تحدیند تواننایی       روازاین
رردن مۀنابع بنراو تبلیغنات، مقنررات منالی تبلیغنات       و نمایۀدگی در هزیۀه هاسمت مۀصبانصاحبرقباو 

در انتخابنات و زینان رقبنا را در پنی      مۀصبانصاحبو جز افزای  چشمگیر یانس پیروزو اجهینتانتخاباتی 
 (Jacobson, 1980: 195-196) نخواهد دایت 

ه منا بنه   و مارور به پایرش قدرت ادعاو مطرح یده و نیز ننوع نگنا  ریگجهینتپایرفتن یا نپایرفتن 
برابرو بستگی دارد. اگر برابرو را به معۀاو تساوو در نظر بگیریم؛ این نتیجه حاصنل خواهند یند رنه     

نامزدها به ی  یکل باید. حسن این دیدگاه اینن اسنت رنه رنار      همةررد یده براو هزیۀهسقف تعیین
همچۀنان   مۀصنبان صناحب و یادینده در ینانس بیشنتر    هاگزارهخواهد ررد. ولی قوت  ترراحتمقۀن را 
از آن گایت. اما اگر برابرو را به یکل ماهوو آن در نظر بگیریم، آنگناه در نظنر    توانینمو  پابرجاست

 مۀصنبان صناحب  تنوان ینمن ی خواهند بنود، زینرا    عندالت یبگرفتن سقف مساوو براو همة نامزدها عین 
 را عادالنه دانست. یده و قدرتمۀد را با مردم عادو در ی  خ  قرار داد و این راریۀاخته

و هنا ۀنه یهزتنا از   ینود یمسقف پرداخت به این علت تعیین مس لة بعد چگونگی تعیین سقف است. 
ینده بنر   و انجنام هنا ۀهیهز ریتأثبراو سۀج   گرفتهصورتبسیار باال رقابت را مضمحل نکۀد. تحقیقات 

میبت پو  در جلنب آرا بنراو    ریتأثو ناچیزو بر رید آرا دارند  ریتأثاضافی  ۀةیهزجلب آرا نشان دادند ره 
(. Levitt, 1994: 777-779) مورد رقابت اسنت  مۀصبصاحبو نامزدهابی  از  مۀصبصاحبرقباو غیر 

سِمت مورد رقابت و  مۀصبصاحبررد نامزدهاو  ۀهیهزمیان  وارونهو ارابطهدر واقع، تحقیقات حاری از 
یده پایین یا باالتر از حند معقنو  نبایند. اگنر     ف تعیینپیروزو آنهاست. بۀابراین باید توجه دایت ره سق

براو تبلیغنات   مۀصبصاحبرردها پایین در نظر گرفته یود، آنگاه به این علت ره نامزدهاو سقف هزیۀه
به پو  بیشتر براو جبنران   ۀکهیاعلت را به مۀصبصاحببه پو  رمترو نیاز دارند نامزدهاو رقیب  نامزد 

در بنین منردم    مۀصنب صناحب د را بنا مشنکل مواجنه خواهۀند رنرد، زینرا نامزدهناو        نابرابرو نیاز دارن
منورد   ژهیوبهو به تبلیغات وسیع براو یۀاساندیان به مردم نیاز ندارند. تعیین سقف پایین  ترندیدهیۀاخته

ت پیشتر علبه 1و از حضور نامزدهاو بیشتر ارراه دارند. انددادهتوجه رسانی است ره بر سریر قدرت تکیه 
را  مۀصنبان صاحبدمورراسی را به آلیگاریی فاسدو تبدیل رۀد ره  تواندیمیده، تعیین سقف پایین گفته

به تحقیقات آمارو متوسنل یند. تنا پنی  از      توانیماین ادعا نیز  دییتأ. در رۀدیمبر سریر قدرت حفظ 
یمانتخاب  مجدداًمورد رقابت سمت  مۀصبانصاحبدرصد از  75و تبلیغاتی هاۀهیهزایجاد محدودیت بر 

پیشنین بنر همنان مۀاصنب بناقی ماندنند        مۀصنبان صناحب درصند   4/91پنس از آن،   رنه یدرحال. یدند

                                                           
1. https://www.npr.org/templates/story/story.php?storyId=130722090 
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(Anderson, 2000: 47). مۀصنبان صاحببه نفع  تواندیمدرستی انجام نگیرد، رو اگر تعیین سقف بهازاین 
 سقف مساوو یا پایین برخوردارند.باید. بۀابراین سیاستمداران از انگیزۀ رافی براو تعیین 

گفتنه از اقبنا  بیشنترو بنراو رسنب مۀنابع       علنت پنی   بنه  مۀصبانصاحبره  ۀجاستیا مس لهاما 
پینروز   هنا همانچۀدانی نخواهد دایت و باز هم  ریتأثرو محدود نکردن میزان مۀابع هم . ازاینبرخوردارند

باید، اثنر میبنت آن بنراو     مؤثرر سرنویت انتخابات ب تواندیممۀابع مالی  اگرچهخواهۀد ید. با این حا  
حاری  مۀصبصاحبو سۀگین نامزد هاۀهیهز اصوالًبی  از صاحبان آن است و  مۀصبصاحبرقباو غیر 

 .(Anderson, 2000: 47)از مشکل انتخاباتی نامزد و رویارویی با حریفی قدرتمۀد است 
نامزدهاو میلیونر و نیز نفوذ  دۀیپدیده در مورد تهدر مورد تعیین سقف باال نیز همان مشکل پیشتر گف

 .یودیمرو از طرح مجدد آن در این بحث خوددارو پو  بر سیاست به قوت باقی خواهۀد ماند. ازاین
و هنا ۀنه یهزچۀد راه مختلف را از هم باز یۀاخت؛ راه او  در نظر گنرفتن   توانیمبراو تعیین سقف 

همان انتخابات؛ راه دوم در نظر گرفتن سرانه براو هنر ین  از واجندین     و قبلی براوهادورهتبلیغاتی در 
 انتخابیه. حوزۀی؛ راه سوم در نظر گرفتن مساحت جغرافیایی دهورأیرای  

را بنا مشنکل    هنا ۀنه یهزحسن راه او  در این است ره اجراو تبلیغات و در نظر گرفتن سقف بنراو  
و بناالتر از آن جلنوگیرو   هاۀهیهزوان معیار حفظ یده و از عۀچۀدانی مواجه نخواهد ررد و روا  سابق به

با مشکالت دیگرو مواجه است. اولین مشکل این است اگنر بناالترین هزیۀنه در     حلراه. اما این یودیم
و سنایرین از   ۀدیآیبرمو آن هاۀهیهزنظر گرفته یود، آنگاه به نفع ثروتمۀدان خواهد بود، زیرا آنها از پس 

 صرفاًدر نظر گرفته یود، باز هم ممکن است تعدادو  هاۀهیهزبرخوردار نیستۀد و اگر متوس  چۀین قدرتی 
بسنیار پنایین    هنا ۀنه یهزهزیۀه نکرده بایۀد و سقف  اصالًسبب ماجراجویی وارد انتخابات یده بایۀد و به

ه ینود، بناز بنا اینن     و باال و پایین حاف یوند و هزیۀة سایر نامزدها در نظر گرفتهاۀهیهزبیاید. اگر هم 
و باال و پایین و حاف آنها وجود ندارد. هاۀهیهزمالری براو یۀاسایی  اصالًمشکل مواجه خواهد بود ره 

از  تنر مهنم گرفته وجود ندارد و و انجامهاۀهیهزو در مورد ایاطالعاتبان   اصوالًمس لة بعدو این است 
یت و نیز راه  ارزش پنو  و واقعنی نبنودن تنورم     همه ایۀکه با توجه به رید یهرها و نیز افزای  جمع

 و بعد تعمیم داد.هادورهرا به  هاۀهیهزآن  توانینمیده، اعالم
یمن دقیق احصا رنرد،   طوربهی را دهورأیرای   حائزتعداد افراد  توانینم اگرچهدر مورد راه دوم نیز 

ست یافت. اما در این مورد نیز دو مشکل و درأتقریبی و اختالف رم به تعداد حائزان یرای   طوربه توان
وجود دارد؛ نخست ایۀکه وسعت جغرافیایی مۀاطق با هم فنرق دارد و در نظنر گنرفتن ین  ینیوه بنراو       

و با ترارم بناال تعنداد بیشنترو از    هاحوزهو با ترارم باال، متوس  و پایین درست نیست، زیرا در هاحوزه
و با ترارم رمتر افراد رمترو آنهنا را مشناهده   هاحوزهو در  رۀۀدیمو محیطی را مشاهده هایآگهمردم 

 عۀوان سرانه براو هر نفر نیز بسیار مشکل است.. در ثانی رسیدن به ی  رقم بهرۀۀدیم
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، ولی باز هم این مشکل وجنود دارد رنه   یودیمدر مورد راه سوم نیز اگرچه مشکل وسعت حوزه حل 
همان مشکل سنرانة تبلیغنات بنه ازاو هنر      اًیثانی راربرد دارد و و محیطهایآگهاین روش در مورد  اوالً

 .ماندیمواحد از حوزه سر جاو خود باقی 
و دورۀ قبنل و سنرانة   هنا ۀنه یهزراه چهارم نیز ترریبی از هر سه روش یا دو روش قبل است؛ یعۀنی  

روش  حنل راهتررینب هنر سنه     رسند یمن نظر یی از آنها. بهدوتاو هاگشتوجاجمعیت و وسعت حوزه یا 
 و دیگر بیشتر است. هاراهبهترو باید، زیرا احتما  جبران نواق  یکی توس  

 

 یریگجهینت
و حقوقی با تمس  به آن در پی هانظامو است ره اعمدهحفظ و ارتقاو حداریرو برابرو یکی از دالیل 

و مطروحنه در  هاینگرانستن از براو را یدهارائه. راهکار ۀدیآیبرممۀدسازو مالیة تبلیغات انتخاباتی نظام
مورد حفظ یا ارتقاو حداریرو برابرو میان نامزدها تعیین سقف بر مۀابع و مصارف تبلیغاتی است. اگرچنه  

اسنت. اولنین چنال      زیبرانگچال ، اما در مقام عمل بسیار رسدیمنظر راهکار در بادو امر بسیار ساده به
آنهاسنت و دومنین چنال  رمتنر یندن       طرفداراننامزدها و  آزادو بیان خصو بهو  هاوآزادتعرض به 

 اطالعات رسیده به یهروندان و راه  احتما  انتخاب درست آنها از این رهگار است.
 ارائهمۀدسازو مالیة تبلیغات انتخاباتی با تمس  به آزادو بیان با تمام نظرهاو مخالفی ره در مورد نظام

یمن وجه دایت ره آزادو بیان، آزادو مطلق نیست، بلکه در یرایطی ت مس له، بایست به این یودیمیده و 
، جلوگیرو از تاراج دمورراسنی از راه ننابرابرو   رۀدیمآن را محدود ررد. آنچه این محدودیت را توجیه  توان

در مۀابع مالی و تبلیغات گسترده است. در مورد نگرانی دوم نیز باید فروض آرمانی را رۀار گااینت و قندرو   
نگاه ررد. درست است ره مردم صاحبان حکومت هستۀد، اما این تصور رنه منردم رنارو     مس لهبه  تریقعوا

جز پرداختن به امور سیاسی و باال بردن دان  خود و رسب اطالع از نامزدها ندارند نیز بسیار دور از واقعینت  
و تبلیغات بیشنتر مجنالی بنه     دهۀدیمو رأاست. واقعیت این است ره مردم بیشتر بر اثر تبلیغات به نامزدها 

رو نگرانی در مورد رمتر یدن اطالعات مردم و انتخاب نادرست آنها تۀهنا بنر مبۀناو    . ازایندهدینمواقعیت 
 و مردم استوار یده و از واقعیت به دور است.رأی  فرض آرمانی از تبلیغات و 

بنه   تۀهانهتی به آن پرداخته نشود، درسنیز خود چالشی اساسی است ره اگر به هاتیمحدوداما اعما  
یود و ننابرابرو  و دیگرو مۀجر میهاونابرابر، بلکه خود به انجامدینمارتقاو برابرو و راه  نابرابرو 

یده در د  مردم براو ارتقاو سالمت را هنم بنه ینأس    و بار امید رایته رۀدیم ترگستردهموجود را هم 
 تبدیل خواهد ررد.

است، برابرو یکلی یا تسناوو   مدنظرین راهکار باید برابرو را تبیین ررد. آنچه براو اعما  صحیح ا
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ی  برابرو ماهوو  مدنظرهمه در مۀابع نیست، زیرا چۀین چیزو نه ممکن است نه مطلوب، بلکه برابرو 
ینمن ره دیگران را از عرصة خارج نکنرده بایند،   رو بیشتر بودن توان مالی ی  نامزد تا زمانیاست. ازاین

 زنۀدۀ برابرو باید.برهم تواند
، بلکنه هنر رنس بنه فراخنور خنود در       یوندینماز سوو دیگر در برابرو ماهوو همه به ی  صورت نگاه 

ینمن بنه برابنرو    تۀهنا نهیده براو همه به ی  اندازه باید، رو اگر سقف تعیین. ازاینردیگیممیدان رقابت قرار 
بنه مندد اطالعنات و     تنر ینده یۀاختهو نامزدهاو  مۀصبانصاحب، زیرا امدانجیم، بلکه خود به نابرابرو انجامد

صنورتی  یده بهرو باید سقف تعیینو برخوردارند. ازاینرأاقبا  بیشتر از قدرت بیشترو براو رسب مۀابع مالی و 
 و جبران رۀد.استهییانحو را به هاونابرابرباید ره 
و نظرو و عملی غرب مطرح و استوار یده اسنت  هاانیبۀطورره بیان ید، موضوع مطروحه بر همان

تنا   ینود یمن رو پیشنۀهاد  و طرح آن در ایران به همان یکل نیازمۀد مطالعات نظرو خودمانی است. ازاین
و نظرو موضوع بر بستر ایدئولورو اسالمی و در زمیۀه و زمانة ایران مورد وارناوو بیشنتر قنرار    هاانیبۀ

و مستحکم عرضه یود. از اینن حینث و پنی  از پنرداختن بنه موضنوع        گیرد تا یکل و الگویی همگون
یده تقۀین، اجرا و قضا در این مورد؛ الزم است تا مبانی آن بررسی و واراوو یود. با عۀایت به زمیۀة بیان

تا پی  از هر چیز باید به بررسی نسبت این موضوع با ادبینات حقنوقی و    رسدیمنظر در ابتداو مقاله، به
موضوعات قابل طرح در این موضنوع اینن اسنت رنه آینا       نیترمهمبومی ایران پرداخته یود. از  سیاسی

تکلیف یرعی و واجب قلمداد یدن مشاررت سیاسی در جامعة اسالمی بنا هندف اقامنة دینن و اصنالح      
و در مباحث نناظر  ریتأثجریان امور، ممکن است به اتکاو قواعدو چون وجوب یرعی مقدمه امر واجب 
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