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  بسم اهللا الرحمن الرحيم 

  

  »قانون انتخابات رياست جمهوري اسالمي ايران « 
  

  فصل اول ـ كليات 

 ـ دوره رياست جمهوري اسالمي ايران چهار سال است و از تاريخ تنفيـذ اعتبارنامـه وسـيله      1ماده 

  . مقام رهبري آغاز مي گردد 

و بـه حـضور مقـام رهبـري تقـديم       ـ اعتبارنامه رئيس جمهور توسط شوراي نگهبـان تهيـه    2ماده 

  . ميگردد 

 ـ وزارت كشور موظف است سه ماه قبل از پايان دوره چهارساله رياسـت جمهـوري مقـدمات     3ماده 

  قـانون اساسـي مراتـب برگـزاري     131 و   119اجراي انتخابات دوره بعد را فراهم و با رعايت اصول           

ي را با استفاده از وسايل ارتبـاط جمعـي    انتخابات و تاريخ شروع ثبت نام داوطلبان رياست جمهور        

  . به اطالع عموم برساند 

 ـ كاركنان دولت در صورتي كه به رياست جمهوري انتخاب شوند سنوات رياست جمهوري در  4ماده 

  . سابقه استخدامي ايشان منظور خواهد شد 

 كشور متوقف يـا   ـ چنانچه شوراي نگهبان به داليلي انتخابات رياست جمهوري را در سراسر 5ماده 

باطل اعالم نمايد وزارت كشور با كسب نظر شوراي نگهبان در اولين فرصت مناسب نسبت به تجديد    

  . انتخابات اقدام مي نمايد 

 ـ سرپرست وزارت كـشور بـه جـاي وزيـر كـشور و سرپرسـتان اسـتانداري ، فرمانـداري و          6ماده 

  . ندار و بخشدار خواهند بود بخشداري با تأييد وزير كشور به جاي استاندار ، فرما

 ـ آيين نامه اجرايي انتخابات رياست جمهـوري را وزارت كـشور تهيـه و بـا تـصويب هيـأت        7ماده 

  . وزيران به اجرا مي گذارد 



 ٢

اين نظـارت عـام و   .  ـ نظارت بر انتخابات رياست جمهوري به عهده شوراي نگهبان مي باشد   8ماده 

  . بوط به انتخابات جاري است در تمام مراحل و در كليه امور مر

 ـ چنانچه در همه يا بعضي از شهرستانهاي يك استان شـمارش آراء بـا دسـتگاه شمارشـگر      9ماده ∗∗∗∗

بايد به نحوي طراحي و اجرا شود كـه دسترسـي بـه             ) كامپيوتري انتخابات   ( صورت پذيرد سيستم    

ر نماينـدگان شـوراي نگهبـان       نرم افزارها و سخت افزارهاي آن در كليه مراحل انتخابات بدون حضو           

 و سخت افزارها مشتركاً توسط شوراي نگهبـان         تصميمات الزم جهت حفظ نرم افزارها     . ميسر نباشد   

و وزارت كشور اتخاذ ميشود و كليه نسخه هاي نرم افزاري قبل از انتخابات به تأييد شوراي نگهبان                  

ورد توافق با حضور نماينـدگان شـوراي     ميشود تا در زمان م    ) قفل نرم افزاري    ( رسيده و مهر و موم      

. نگهبان و وزارت كشور روي سيستمهاي كامپيوتري هر حوزه انتخاباتي نصب و راه انـدازي گـردد                 

  . ير در نرم افزارها بايد با اطالع و تأييد شوراي نگهبان انجام گيرد يهرگونه تغ

  فصل دوم ـ كيفيت انتخابات

  . و عمومي و با رأي مخفي خواهد بود  ـ انتخابات به صورت مستقيم 10ماده ∗∗∗∗

  .  سابق ـ حذف شد 10ماده 

 ـ هر گاه در فاصله ده روز پيش از رأي گيري يكي از نامزدهايي كه صـالحيت او طبـق ايـن     11ماده 

  . قانون احراز شده فوت كند انتخابات به مدت دو هفته به تأخير مي افتد 

  . ثريت مطلق آرا مي باشد  ـ انتخابات رياست جمهوري با كسب اك12ماده 
                                                 

∗
  مجلس شوراي اسالمي متن فوق 28/2/72 اصالحيه مصوب 2  و بند 17/1/72  اصالحيه مصوب 1به موجب بند  

  بدون اينكه تغييري در متن 9و در فصل دوم ، شماره ماده   به فصل اول الحاق و سپس اصالح گرديد 9به عنوان ماده 

  .  تغيير يافت 10ماده صورت گرفته باشد ، به عدد 
 تغيير يافت 10  سابق به 9  مجلس شوراي اسالمي شماره ماده 17/1/72  اصالحيه مصوب 2 و 1به موجب بندهاي  ∗∗∗∗

  .    سابق حذف شد 10و ماده 
   



 ٣

 ـ چنانچه در مرحله اول براي هيچيك از داوطلبان اكثريت مطلق حاصل نگرديد انتخابـات دو   13ماده 

مرحله اي خواهد شد بدين معني كـه دو نـامزدي كـه بيـشترين آرا را در مرحلـه اول داشـته انـد در                          

  . انتخابات مرحله دوم شركت مي كنند 

  . له دوم در جمعه هفته بعد انجام خواهد گرفت  ـ انتخابات مرح14ماده 

  .  ـ منسوخ شد 15ماده **

 ـ چنانچه در مرحله دوم يكي از دو نفر حائز اكثريت فوت نمايد مهلت انتخابات براي دو هفته  16ماده 

  . تمديد مي شود 

اي حكم  ـ وزارت كشور پس از وصول نظريه شوراي نگهبان مبني بر خاتمه انتخابات و امض 17ماده 

  .رياست جمهوري توسط مقام رهبري دستور امحاي تعرفه و اوراق رأي را صادر خواهد نمود 

 ـ وزارت كشور پس از وصـول نتـايج شـمارش آرا در داخـل و خـارج كـشور نتيجـه كلـي          18ماده 

  . انتخابات را از طريق رسانه هاي گروهي به اطالع مردم خواهد رساند 

اباتي هر شخص واجد شرايط مي تواند فقط يك بار با ارائـه شناسـنامه    ـ در هر مرحله انتخ 19ماده 

  . خود رأي دهد 

  .  ـ حذف شد 1تبصره ***

  .  ـ حذف شد 2تبصره ****

تبصره ـ رأي دهندگان در خارج از كشور در صورت همراه نداشتن شناسـنامه مـي تواننـد بـا      *****

  . ارائه گذرنامه معتبر ايراني ، رأي دهند 
                                                 

  15  آمده است ، ماده 28مجمع تشخيص مصلحت نظام كه متن آن در صفحه   3/11/70مصوبه مورخ به موجب  **

  . منسوخ شد 
 .   حذف گرديد 19  ماده 2 و 1  مجلس شوراي اسالمي تبصره هاي 17/1/72 اصالحيه مصوب 2به موجب بند  ***
 .  حذف گرديد 19اده   م2 و 1  مجلس شوراي اسالمي تبصره هاي 17/1/72 اصالحيه مصوب 2به موجب بند  ****



 �

ر  ساعت اسـت و د 10 ـ اخذ رأي در داخل و خارج كشور در يك روز انجام مي شود و مدت آن  20ماده 

  . صورت ضرورت قابل تمديد مي باشد 

  .  ـ تشخيص ضرورت و مدت تمديد اخذ رأي در سراسر كشور به عهده وزير كشور است 1تبصره 

  .  ـ اخذ رأي بايد در روز جمعه انجام گيرد 2تبصره 

ه وزارتخانه ها ، سازمانها و ادارات دولتي و مؤسسات وابـسته بـه دولـت و نهادهـاي      ـ كلي 21ماده 

انقالبي موظف اند كه حسب درخواست وزارت كشور ، استانداران ، فرمانداران و بخشداران ، كاركنان       

و ساير امكانات خود را تا خاتمه انتخابات در اختيار آنان قـرار دهنـد ، بـديهي اسـت مـدت همكـاري                    

  . كنان مذكور جزء ايام مأموريت نامبردگان محسوب خواهد شد كار

تبصره ـ كليه نهادها و ارگانهاي فوق الذكر موظف اند حسب درخواست شوراي نگهبان و هيأت هاي   

منصوب از جانب آن ، كاركنان خود را در اختيار آنان قرار دهندو همچنين وزارت كشور، استانداران ،   

  .  الزم را در اختيار آنان قرار دهند امكاناتموظف اند فرمانداران و بخشداران 

 ـ در صورتي كه همزمان با برگـزاري انتخابـات رياسـت جمهـوري ، انتخابـات ديگـري نيـز         22ماده 

برگزار گردد ، به دستور وزارت كشور، يك شعبه ثبت نام واخذ رأي با اعضاي واحد وبا صـندوقهاي                

  . ته خواهد شد مجزا براي هردو انتخابات درنظر گرف

 ـ صدا و سيماي جمهوري اسالمي ايران مكلف است برنامـه هـاي آمـوزش انتخابـاتي را كـه       23ماده 

وزارت كشور يا هيأت مركزي نظارت منتخب شوراي نگهبان ضروري تشخيص مي دهند و همچنـين                

و سـيماي   كليه اعالميه ها و اطالعيه هاي مربوط به انتخابات را از شبكه سراسري يـا محلـي صـدا                    

  . جمهوري اسالمي ايران پخش نمايد 
                                                                                                                                 

 .   قانون الحاق شد 19  مجلس شوراي اسالمي يك تبصره به ماده 28/2/72  اصالحيه مصوب 3به موجب بند  *****



 �

 ـ مأموران انتظامي در حدود قانون موظف به ايجاد نظم و جلوگيري از هرگونه بي نظمي در  24ماده 

نيروهاي نظامي و انتظامي حـق دخالـت در امـور           . جريان انتخابات و حفاظت صندوق ها مي باشند         

  . اجرايي و نظارت در انتخابات را ندارند 

 ـ در موارد ذيل با تأييد هيأت نظـارت يـا نماينـده وي برگهـاي رأي باطـل ولـي جـزء آراي         25ده ما

  :مأخوذه محسوب و مراتب در صورت جلسه قيد و آراي مذكور ضميمه صورت جلسه خواهد شد 

  .  آراي غير قابل خواندن -1

  .  آرايي كه از طريق خريد و فروش به دست آمده باشد -2

  .  حذف شد -3*

  .  حذف شد -4*

  .  آرايي كه سفيد به صندوق ريخته شده باشد -5

رأي باطل و جـزء آراي مـأخوذه    ـ در موارد ذيل با تأييد هيأت نظارت يا نماينده وي برگهاي  26ماده 

  :محسوب نشده و مراتب در صورت جلسه قيد و آراي مذكور ضميمه صورت جلسه خواهد شد 

  . ي باشد  صندوق فاقد الك و مهر انتخابات-1

  .  آرا زائد بر تعداد تعرفه باشد -2

  .  آراي كساني كه به سن قانوني رأي دادن نرسيده باشند -3

  .  آرايي كه با شناسنامه افراد فوت شده يا غيرايراني داده شده باشد -4

  . به دست آمده باشد ) در تعرفه ها ، آرا ، صورت جلسات ، شمارش (  آرايي كه با تقلب و تزوير -5

  .  آرايي كه با شناسنامه غير يا جعلي اخذ شده باشد -6
                                                 

 .   حذف گرديدند 25  ماده 4 و 3  مجلس شوراي اسالمي بندهاي 17/1/72  اصالحيه مصوب 2به موجب بند  *
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  .  آراي تكراري -7

  .  آرايي كه با شناسنامه كساني كه حضور ندارند اخذ شده باشد -8

  .  حذف شد -9*

  .  آرايي كه از طريق تهديد به دست آمده باشد -10

  .  آرايي كه روي ورقه غير از برگ رأي نوشته شده باشد -11

 ـ كل آراي مندرج در صورت جلسه اي كه صندوق اخذ رأي آن فاقـد اوراق رأي يـا برگهـاي     1تبصره 

  . تعرفه باشد ، باطل و جزء آراي مأخوذه محسوب نخواهد شد 

  .  به قيد قرعه از كل برگهاي رأي كسر مي شود 2 ـ به تعداد آراي زائد مذكور در بند 2تبصره *

  .  ـ حذف شد 27ماده *

 صورتي كه در برگ رأي نام بيش از يك نفر نامزد نوشـته و يـا عالمـت گـذاري شـده       ـ در 28ماده *

  . باشد ، برگ رأي باطل است ولي جزء آراي مأخوذه محسوب خواهد شد 

 ـ قبل از شروع رأي گيري بايد در حضور نماينده يا نمايندگان هيـأت نظـارت ، صـندوقهاي     29ماده 

 نام و اخذ رأي گردد و در صورت جلسه اي كه قبل از شـروع  خالي ، بسته و ممهور به مهر شعبه ثبت    

رأي گيري انتخابات توسط اعضاي صندوق در محل اخذ رأي تنظيم مي گردد ، نماينده يا نماينـدگان                  

هيأت نظارت شعبه مربوط ، تعداد صندوقها و خالي بودن آنها را گواهي نمايند و در صورتي كـه در               

   صـندوقي را اضـافه نماينـد بايـد بـه همـين ترتيـب عمـل نمـوده و                 جريان رأي گيري نياز باشد كه       

  . صورت جلسه گردد 
                                                 

  27  و متن ماده 26  ماده 9  مجلس شوراي اسالمي بند 17/1/72مصوب   اصالحيه 5 و 4 ، 3 ، 2به موجب بندهاي  *

 .   اصالح گرديد 28  و متن ماده 26 ماده 2حذف و تبصره 
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 ـ وزارت كشور موظف است در طول برگزاري انتخابات با توجه به وظايفي كه بعهـده دارد ،   30ماده 

  . مطالب مربوط به انتخابات را به اطالع عموم برساند 

خابات رياست جمهوري بوده و مسئول صحت جريان  ـ وزارت كشور مأمور اجراي قانون انت 31ماده 

انتخابات است و بدين منظور مي تواند مأموراني جهت بازرسي و كنترل جريان انتخابـات بـه طـور                   

  . ثابت و يا سيار به شهرستانها و بخشها و شعب ثبت نام و اخذ رأي اعزام دارد 

 با امضاي هيأت اجرايي شهرستان و  ـ پس از پايان انتخابات صورت جلسه نتيجه انتخابات 32ماده 

هيأت نظارت بر انتخابات شهرستان در چهار نسخه تهيه مي شود كه يك نسخه نـزد هيـأت اجرايـي                    

شهرستان مي ماند و بقيه براي هيأت نظارت بر انتخابات مزبـور و وزارت كـشور و هيـأت مركـزي                     

  . نظارت برانتخابات ارسال مي شود 

  : جرم محسوب مي شود  ـ ارتكاب امور ذيل33ماده 

  .  خريد و فروش رأي -1

  . يا برگ رأي يا صورت جلسات  تقلب و تزوير در اوراق و تعرفه -2

  .  تهديد يا تطميع در امر انتخابات -3

  .  رأي دادن با شناسنامه جعلي -4

  .  رأي دادن با شناسنامه ديگري -5

  .  رأي دادن بيش از يكبار -6

   .  اخالل درامر انتخابات-7

  .  كم و زياد كردن آرا يا تعرفه ها -8

  .  تقلب در رأي گيري و شمارش آرا -9



 ٨

  .  رأي گرفتن با شناسنامه كسي كه حضور ندارد -10

 توصيه به انتخاب كانديداي معين از طرف اعضاي شعبه اخذ رأي يا هر فرد ديگر محل صندوق             -11*

  . رأي ، به رأي دهنده 

و يا ربودن و يا معدوم نمودن اوراق و اسناد انتخاباتي از قبيل تعرفـه و               تغيير و تبديل يا جعل       -12

  . برگ رأي و صورت جلسات و تلكس و تلفنگرامها و تلگرافها 

  .  بازكردن و يا شكستن قفل محل نگهداري و الك و مهر صندوقهاي رأي بدون مجوز قانوني -13

  . نتخاباتي بدون مجوز قانوني  جابجايي ، دخل و تصرف و يا معدوم نمودن اسناد ا-14

  .  دخالت در امر انتخابات با سند مجعول -15

 ايجاد رعب و وحشت براي رأي دهندگان يا اعضاي شعب ثبت نام و اخذ رأي با اسلحه يا بـدون                     -16

  . اسلحه در امر انتخابات 

  .  دخالت در امر انتخابات با سمت مجعول و يا به هر نحو غيرقانوني -17

ـ   چنانچه وقوع جرايم مندرج در ماده فوق موجب گردد كه جريان انتخابـات در يـك يـا چنـد     تبصره 

شعبه ثبت نام و اخذ رأي از مسير قانوني خود خارج شود ودر نتيجـه كلـي انتخابـات مـؤثر باشـد                       

  . مراتب وسيله وزارت كشور بمنظورطرح در شوراي نگهبان به هيأت مركزي نظارت اعالم مي گردد 

گيري از وقوع جرم ضمن همـاهنگي  شـ تشكيالت قضايي هر شهرستان يا بخش به منظور پي 34ماده  

  . با ناظرين شوراي نگهبان و هيأت اجرايي اقدامات الزم را در محدوده مقررات معمول مي دارد 

  

  فصل سوم ـ شرايط انتخاب كنندگان و انتخاب شوندگان 

  :داراي شرايط زير باشند  ـ انتخاب شوندگان هنگام ثبت نام بايد 35ماده 
                                                 

 .   اصالح گرديد 33  ماده 11  مجلس شوراي اسالمي بند 17/1/72  اصالحيه مصوب 6به موجب بند  *



 ٩

  .  از رجال مذهبي ، سياسي -1

  .  ايراني االصل -2

  .  تابعيت كشور جمهوري اسالمي ايران -3

  .  مدير و مدبر -4

  .  داراي حسن سابقه و امانت و تقوي -5

  .  مؤمن و معتقد به مباني جمهوري اسالمي ايران و مذهب رسمي كشور -6

  :يد داراي شرايط ذيل باشند  ـ انتخاب كنندگان با36ماده 

  .  تابعيت كشور جمهوري اسالمي ايران -1

   . داشتن هجده سال تمام -2*

  .  عدم جنون -3

 ـ كليه افرادي كه مسئوليت مستقيم در امر انتخابات رياست جمهوري به صورت اجرا و يـا   37ماده **

 از سمت خود اسـتعفا نمـوده و   نظارت دارند در صورتي مي توانند داوطلب شوند كه قبل از ثبت نام  

  . در آن سمت شاغل نباشند 

  

  فصل چهارم ـ هيأت اجرايي

دستور شروع انتخابات از طرف وزير كـشور ، فرمانـدار دسـتور    صدور  ـ بالفاصله پس از  38ماده 

تشكيل هيأت هاي اجرايي را به بخشداران صادر نموده و موظف است ظرف سه روز هيـأت اجرايـي            
                                                 

 . اصالح شد36ماده ) 2(مي بند مجلس شوراي اسال12/10/85به موجب اصالحيه مصوب   *
 .  اصالح شد 37  مجلس شوراي اسالمي ماده 25/8/65به موجب اصالحيه مصوب * *

 



 ١٠

 8تان را به رياست خود و عضويت رئيس ثبت احوال و دادسـتان يـا نماينـده وي و       انتخابات شهرس 

  . نفر از معتمدين تشكيل دهد 

 ـ در شهرستان و بخشهايي كه شوراي اسالمي شهرستان يا بخش تشكيل شده اسـت يـك    1تبصره *

  .  نفر معتمدين مذكور خواهد بود 8نفر از اعضاي شورا به انتخاب شورا ، يكي از 

 ـ در صورت حضور دادستان در محل ، نامبرده مكلـف اسـت شخـصاً در جلـسات هيـأت       2بصره ت*

  . اجرايي شركت نمايد 

 ـ سي نفر از معتمدين با تأييد هيأت نظارت و دعوت كتبي فرماندار ظـرف دو روز از تـاريخ    39ماده 

يأت نظارت درحضوره)بيست نفر(دعوت، تشكيل جلسه داده و پس ازحضور حداقل دو سوم مدعوين         

به عنوان معتمدين اصلي و پنج نفـر را  ) در صورت عدم وجود شورا (  نفر را 8از بين خود يا خارج ،  

  . به عنوان معتمدين علي البدل هيأت اجرايي با رأي مخفي و اكثريت نسبي آرا انتخاب مي نمايند 

 تشكيل آنها يكـسان   ـ تعداد اعضاي هيأت هاي اجرايي شهرستان و بخش و كيفيت و مهلت 1تبصره 

  . است 

 ـ معتمدين هيأت اجرايي و ناظرين شوراي نگهبان نبايد در انتخابات قبـل مرتكـب تخلفـي     2تبصره 

  . شده باشند كه در يكي از محاكم صالحه اثبات شده باشد 

 ـ معتمدين اين ماده بايد داراي ايمان و التزام عملـي بـه اسـالم و قـانون اساسـي و حـسن        3تبصره 

و سواد خواندن و نوشتن بوده و از عوامل مؤثر در تحكيم رژيم سابق و وابسته به گروههاي   شهرت  

  . غيرقانوني نباشند 
                                                 

  الحاق 38 به ماده 2  مجلس شوراي اسالمي يك تبصره به عنوان تبصره 17/1/72 اصالحيه مصوب 7به موجب بند  *

 .  ، اصالح گرديد 1ره تبصره و تبصره سابق ، بدون اينكه متن آن تغيير كرده باشد تحت شما
 



 ١١

 ـ هيچيك ازاعضاي هيأت اجرايي وناظرين شوراي نگهبان و اعضاي شعب ثبت نام واخذ رأي  40ماده

  :ه باشند نبايد با داوطلبان انتخابات به ترتيب ذيل خويشاوندي نسبي و يا سببي داشت

  . پدر ، مادر ، فرزند ، برادر و خواهر . الف ـ خويشاوندي نسبي 

  . همسر و پدر ، مادر ، برادر و خواهر او . ب ـ خويشاوندي سببي 

 ـ اعضاي هيأت اجرايي پس از پذيرفتن عضويت ، ملزم به شركت در جلسات و انجام وظايف  41ماده 

  . قانوني مي باشند 

دم شركت فرماندار يا بخشدار و يا رئيس ثبـت احـوال و يـا دادسـتان و يـا       ـ در صورت ع 1تبصره 

نماينده وي در جلسات ، هيأت اجرايي موظف است مراتب را طي صورت جلسه اي بـه مقـام اجرايـي       

  . مافوق اعالم داشته كسب تكليف نمايند 

ت اعضا را بـا   ـ هيأت اجرايي موظف است در صورت جلسات و گزارش كار خود موارد غيب 2تبصره 

  . ذكر علت غيبت به وزارت كشور اعالم دارد 

 ـ هرگاه در جريان انتخابات ، يك يا چند نفر از معتمدين هيأت اجرايي دو جلـسه متـوالي يـا     42ماده 

چهار جلسه غير متوالي از حضور درجلسات هيأت اجرايي خودداري نمايند يا وظايف قانوني خود را      

رايي را از اكثريت سـاقط كننـد ، بـه جـاي آنـان بـه ترتيـب تعـداد رأي از            انجام ندهند و يا هيأت اج     

معتمدين علي البدل وسيله فرماندار يا بخشدار دعوت به عمل خواهد آمد ، در صورتي كه با دعوت از              

تـأمين  ) تـا سـي نفـر      ( اعضاي علي البدل باز هم اكثريت حاصل نگردد ، باقي مانـده را از معتمـدين                 

  . خواهند نمود 



 ١٢

 ـ هيأت اجرايي بخش بالفاصله پس از انتخاب معتمدين ، تشكيل جلسه داده و تعداد و محـل   43ماده 

استقرار شعب ثبت نام و اخذ رأي را تعيين نموده و بوسيله رئيس هيأت به فرماندار جهت طـرح در                    

  . هيأت اجرايي شهرستان اعالم مي دارد 

خش با حضور دو سوم كليه اعضا رسميت يافتـه   ـ جلسات هيأت هاي اجرايي شهرستان و ب 44ماده 

  . و اخذ تصميم با اكثريت مطلق حاضرين خواهد بود 

 ـ هيأت اجرايي شهرستان پس از تعيين محلهاي استقرار شعب ثبت نام و اخذ رأي و بررسي  45ماده 

رأي ، و تأييد و تصويب مصوبات هيأتهاي اجرايي بخشها در مورد تعداد و محل شعب ثبت نام و اخذ  

نه روز قبل از روز اخذ رأي مبادرت به انتشار آگهـي انتخابـات حـاوي تـاريخ برگـزاري انتخابـات ،              

ساعات اخذ رأي ، شرايط انتخاب كنندگان ، جرائم و تخلفات و مقررات جزايي و محل شعب ثبت نام و 

  . اخذ رأي در سراسر شهرستان مي نمايد 

 روز تقليـل  7 روز تـا  9ا موافقت وزارت كشور مهلـت  تبصره ـ در صورت بروز بعضي از مشكالت ب 

  . مييابد 

        ـ فرمانـدار موظـف اسـت سـه نـسخه از آگهـي هـاي منتـشره در سـطح شهرسـتان را بـه             46ماده 

يك نسخه از اين آگهي ها بوسيله وزارت كشور به هيأت مركـزي نظـارت        . وزارت كشور ارسال دارد     

  . بر انتخابات فرستاده مي شود 

 ـ هيأتهاي اجرايي شهرستان و بخش پس از انتشار آگهي انتخابات ، براي هر شعبه ثبت نام  47ده ما

و اخذ رأي پنج نفر از معتمدين محل را كه داراي سواد خواندن و نوشتن باشند انتخاب و به فرماندار         

  . يا بخشدار جهت صدور حكم معرفي مي نمايند 



 ١٣

رأي از بين خود يك نفر رئيس ، يك نفر نايب رئـيس و سـه    ـ اعضاي شعبه ثبت نام و اخذ  1تبصره 

نفر منشي انتخاب مينمايند و بايستي ترتيبي اتخاذ نمايند كه يك روز قبل از اخذ رأي ، محـل شـعبه                     

  . آماده براي اخذ رأي باشد 

  ـ محل شعبه ثبت نام و اخذ رأي مندرج در آگهي انتخابات غير قابل تغيير است مگـر اينكـه   2تبصره 

داير نمودن شعبه و يا اداره كار آن در محل اعالم شده قبلي ، به علت حوادث غيـر مترقبـه و يـا هـر                         

علت ديگري مقدور نباشد كه در اين صورت مراتب تغيير شعبه ثبت نـام و اخـذ رأي توسـط هيـأت                      

در اجرايي و ناظران شوراي نگهبان با ذكر علت،صورت جلسه شده و شعبه ثبت نام و اخذرأي جديد                  

كوتاهترين فاصله نسبت به شعبه سابق به نحوي دايرخواهد شد كه خللي در مراجعه رأي دهنـدگان        

  . و تشخيص محل شعبه ايجاد نشود و تبديل شعبه بايد به اطالع مردم محل برسد 

  .  ـ تشكيل شعب ثبت نام و اخذ رأي در موزه ها ممنوع مي باشد 3تبصره 

     تقيماً يا با تفويض اختيـار بـه بخـشدار بـراي هـر يـك از شـعب         ـ فرماندار موظف است مس 48ماده 

  . ثبت نام و اخذ رأي يك نماينده تعيين نمايد 

  .  ـ كليه امور انتخابات بخش مركزي را هيأت اجرايي شهرستان انجام مي دهد 49ماده 

عب العبور  ـ هيأت اجرايي بخش با تصويب هيأت اجرايي شهرستان ميتواند براي مناطق ص 50ماده 

و كوهستاني و مسافتهاي دور و نقاطي كه تشكيل شعب ثابـت ثبـت نـام و اخـذ رأي مقـدور نيـست         

شعب اخذ رأي سيار تشكيل دهد هيأت اجرايي شهرستان نيز مي توانـد در صـورتي كـه الزم بدانـد                     

نسبت به تشكيل شعب اخذ رأي سيار در مركز شهرستان و بخش مركـزي اقـدام نمايـد و در هـر دو                       

مورد بايد به اطالع هيأت نظارت برسد و همچنين نماينـده اي از هيـأت نظـارت در معيـت صـندوق                

  . سيار بوده و مسير گردش صندوق را در صورت جلسه اي قيد و تأييد نمايد 



 ١�

  .  ـ حذف شد 51ماده *

  .  ـ حذف شد 52ماده **

ايران در خارج از كـشور هيـأت    ـ در سفارتخانه ها و يا كنسولگريها و نمايندگيهاي سياسي  53ماده 

اجرايي انتخابات رياست جمهوري به رياست سفير و يا سركنسول و يا عالي تـرين مقـام نماينـدگي                

      سياسي و عضويت سه نفر از كارمندان ارشد سفارتخانه يا كنـسولگري و يـا نماينـدگي سياسـي و                   

 انتخاب و دعوت سفير يا سركنسول يـا          نفر از ايرانيان مؤمن به انقالب اسالمي مقيم آن كشور به             5

  . مقام نمايندگي سياسي تشكيل مي گردد 

 ـ هيأت اجرايي موضوع ماده فوق پس از خاتمه اخذ رأي و قرائت آرا نتيجه را صورت جلسه  54ماده 

سفير و يا سركنسول و يا عالي ترين مقام نمايندگي سياسي موظف است بالفاصله نتيجه        . مي نمايد   

  . عترين وسيله مخابراتي ممكن از طريق وزارت امور خارجه به وزارت كشور اعالم دارد را با سري

  فصل پنجم ـ اعالم داوطلبي و رسيدگي به صالحيت داوطلبان 

 ـ داوطلبان رياست جمهوري يا نمايندگان تام االختيار آنها كه كتباً معرفي شده باشند بايـد   55ماده *

سـتور شـروع انتخابـات بـه وزارت كـشور مراجعـه نمـوده و                ظرف پـنج روز از تـاريخ انتـشار د         

پرسشنامه اعالم داوطلبي را پس از دريافت و تكميل همـراه بـا چهـار بـرگ تـصوير كليـه صـفحات               

  از آخرين عكس خود را كـه در همـان سـال گرفتـه باشـند بـه                    6×4شناسنامه و دوازده قطعه عكس      

  . وزارت كشور تسليم و رسيد دريافت دارند 
                                                 

 .   حذف گرديدند 52  و 51  مجلس شوراي اسالمي مواد 17/1/72 اصالحيه مصوب 8به موجب بند  *
 
  اصالح و يك تبصره به آن الحاق 55  مجلس شوراي اسالمي متن ماده 17/1/72 اصالحيه مصوب 9به موجب بند  *

 . گرديد 



 ١�

ره ـ هر يك از داوطلبان رياست جمهوري در صورت تمايل به انصراف از داوطلبي بايد شخصاً  تبص*

 تام االختيار خود و به صورت كتبي انصراف خود را به وزارت كـشور اعـالم                   و يا از طريق نماينده    

  . نمايند 

ن را به دبيرخانه  ـ وزارت كشور پس از پايان مهلت قبول داوطلبي ، بالفاصله مدارك داوطلبا 56ماده 

  . شوراي نگهبان تسليم ميدارد 

 ـ شوراي نگهبان ظرف پـنج روز از تـاريخ وصـول مـدارك داوطلبـان بـه صـالحيت آنـان          57ماده 

  . رسيدگي و نظر خود را صورت جلسه نموده و يك نسخه از آن را به وزارت كشور ارسال مي دارد 

بان مدت مذكور در اين ماده حداكثر تـا پـنج   تبصره ـ در موارد ضرورت بنا به تشخيص شوراي نگه 

  . روز ديگر تمديد و به وزارت كشور اعالم مي گردد 

 ـ پس از سپري شدن مدت زمان قانوني چنانچه مداركي دال بـر عـدم صـالحيت كانديـداهاي      58ماده 

رياست جمهوري بدست آيد ، پس از بررسي و اعـالم عـدم صـالحيت وي توسـط شـوراي نگهبـان ،                     

  . بوسيله وزارت كشور به اطالع عموم مي رسد مراتب 

 ـ كانديداها مي توانند اسناد و مدارك مثبت صالحيت خود را ضميمه اعالم داوطلبي نمايند و  59ماده 

  . يا در مدت زمان رسيدگي به صالحيت داوطلبان به شوراي نگهبان تقديم نمايند 

    راي نگهبـان اسـامي نامزدهـاي     ـ وزارت كشور موظـف اسـت پـس از وصـول نظريـه شـو       60ماده 

رياست جمهوري را با استفاده از وسايل ارتباط جمعي ظرف مدت دو روز بـه اطـالع مـردم سراسـر                    

  . كشور برساند 
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 ـ در مواردي كه طبق گزارشات و شكايات و اعتراضات واصله براي شوراي نگهبـان معلـوم    61ماده 

ررات تخلف نموده اند ، شوراي نگهبان موظف است گردد كه اعضاي هيأت هاي نظارت از قوانين و مق

  . آنها را بالفاصله عزل و افراد ديگري را جايگزين نمايد 

  فصل ششم ـ تبليغات 

 ـ به منظور تضمين برخـورداري يكـسان نامزدهـاي رياسـت جمهـوري از امكانـات دولتـي         62ماده 

ور و بنا به دعوت وزير كـشور  كميسيوني به نام كميسيون بررسي تبليغات انتخابات در وزارت كش    

  . تشكيل مي گردد 

  : ـ اعضاي كميسيون بررسي تبليغات رياست جمهوري عبارتند از 63ماده 

  .  دادستان كل كشور يا نماينده تام االختيار او -1

  .  وزير كشور يا نماينده تام االختيار او -2

  . ام االختيار او مدير عامل صدا و سيماي جمهوري اسالمي ايران يا نماينده ت-3

تبصره ـ شوراي نگهبان مي تواند يك نفر از ميان اعضاي خود يا از خارج را به منظور نظارت بر كار 

  . كميسيون مزبور تعيين نمايد 

  .  نامزدها بايد ضبط شود ي ـ برنامه تبليغاتي راديو تلويزيون64ماده 

شوراي نگهبان تأييد و اسامي آنهـا از   ـ نامزدهاي رياست جمهوري كه صالحيت آنان توسط  65ماده 

طرف وزارت كشور اعالم ميگردد هر يك حق دارنـد بـه طـور مـساوي از صـدا و سـيماي جمهـوري                        

ترتيب و تنظيم برنامه تبليغـات  . اسالمي ايران براي معرفي و ارائه برنامه هاي خود استفاده نمايند        

  . يون بررسي تبليغات مي باشد نامزدهاي انتخاباتي از طريق صدا و سيما به عهده كميس



 ١٧

 ـ فعاليت هاي انتخاباتي نامزدهاي رياسـت جمهـوري رسـماً از تـاريخ اعـالم اسـامي آنـان         66ماده 

  .   ساعت قبل از شروع اخذ رأي خاتمه مي پذيرد 24بوسيله وزارت كشور آغاز و تا 

طعـي آراي مرحلـه اول    ـ فعاليت انتخاباتي در مرحله دوم از تـاريخ اعـالم رسـمي نتـايج ق     67ماده 

  .   ساعت قبل از اخذ رأي مرحله دوم ادامه خواهد يافت 24شروع و تا 

 ـ انجام هرگونه فعاليت تبليغاتي از تاريخ اعالم رسمي اسامي نامزدها له يا عليه نامزدهـاي   68ماده 

د و  رياست جمهوري از ميز خطابه نماز جمعه و يا هر وسيله ديگري كـه جنبـه رسـمي و دولتـي دار                     

فعاليت كارمندان در ساعات اداري و همچنين استفاده از وسـايل و سـاير امكانـات وزارتخانـه هـا و         

ادارات ، شركتهاي دولتي و مؤسسات وابسته به دولت و نهادها و مؤسساتي كـه از بودجـه عمـومي                   

منوع بوده و استفاده مي كنند و همچنين در اختيار گذاشتن وسايل و امكانات مزبور م) به هر مقدار ( 

  . مرتكب ، مجرم شناخته مي شود 

 ـ مؤسسات و نهادهايي كه دارايي آنان از اموال عمومي است ، همانند بنيـاد مستـضعفان ،    1تبصره 

  . مشمول ماده فوق ميباشند 

 ـ ادارات و سازمانها و ارگانهاي دولتي و نهادها و اعضاي آنها با ذكر سمت خود حق ندارند  2تبصره 

  . ه هيچيك از نامزدهاي انتخاباتي اعالميه ، اطالعيه ، پالكارد بدهند له و علي

 ـ الصاق اعالميه ، عكس ، پوستر ، هـر گونـه آگهـي تبليغـاتي بـر روي عالئـم راهنمـايي و         69ماده 

رانندگي ، تابلوي بيمارستانها ، تابلوي مدارس و ساير مؤسسات آموزشي دولتي و وابسته به دولت   

مورين انتظامي در صورت مشاهده چنين مواردي متخلفـين را جلـب و بـه منظـور                 ممنوع بوده و مأ   

شهرداريها و بخـشداريها نيـز بايـد نـسبت بـه            . تعقيب قانوني به مقامات قضايي تحويل مي نمايند         

  . امحاي چنين اوراق اقدام نمايند 



 ١٨

 كـه در محـل هـاي     ـ هيچ كس حق ندارد آگهي يا پوسترهاي تبليغاتي نامزدهاي انتخابـاتي  70ماده 

 تبليغات پـاره و يـا محـو نمايـد و عمـل مرتكـب جـرم                   قانوني   مجاز الصاق گرديده در مدت و زمان      

  . محسوب مي شود 

 ـ داوطلبان رياست جمهوري و طرفداران آنان در تبليغات انتخاباتي به هيچ وجـه مجـاز بـه     71ماده 

  . ين طبق مقررات مجازات خواهند شد هتك حرمت و حيثيت نامزدهاي انتخاباتي نمي باشند و متخلف

 ـ هرگونه آگهي و آثار تبليغاتي بايد قبل از شروع اخذ رأي از محل شعبه ثبت نام واخـذ رأي   72ماده 

  . توسط اعضاي شعبه محو گردد 

 ـ مقامات اجرايي و نظارت انتخابات حق تبليغ له يا عليه هيچيك از داوطلبـان انتخابـاتي را    73ماده 

  . تخلف از اين قانون جرم محسوب مي شود . شت نخواهند دا

 ـ مطبوعات و نشريات حـق ندارنـد از سـه روز قبـل از اخـذ رأي ، آگهـي يـا مطـالبي عليـه           74ماده 

نامزدهاي انتخاباتي درج كنند و يـا مطلبـي بنويـسند كـه دال بـر انـصراف گـروه يـا اشخاصـي از           

ـ            سـاعت پـس از      18د پاسـخ خـود را ظـرف         نامزدهاي معين باشد و در هر صورت نامزدها حق دارن

انتشار بوسيله وزارت كشور به روزنامه مزبور بدهند و روزنامه مكلف بـه چـاپ فـوري آن قبـل از                    

  . زمان ممنوعيت طبق قانون مطبوعات مي باشد 

يت تبليغاتي منتشر نشود مسئول آن بايد با عدر صورتي كه آن نشريه قبل از ساعات ممنو  

مزد را به روزنامه يا مجله اي كه در غير مدت ممنوعيت چـاپ مـي شـود ارسـال          هزينه خود پاسخ نا   

انتشار اين گونه مطالب در غير  . دارد و آن نشريه مكلف به درج آن در اولين چاپ نشريه خواهد بود               

زمـان  در  مطبوعات نيز در مدت سه روز قبل از روز اخذ رأي ممنوع است و نامزد معترض حـق دارد                    

  . يت تبليغات ، نظر خود را منتشر نمايد قبل از ممنوع



 ١٩

 ـ در صورت درخواست كتبي و رسمي اشخاص حقيقي و حقوقي ، چاپخانه آگهـي تبليغـاتي    75ماده 

  . انتخاباتي را چاپ خواهد نمود 

 ـ ذيل آگهي هاي تبليغاتي چاپي بايد نام و نشاني دقيق چاپخانـه و تـاريخ چـاپ درج شـده      76ماده 

  . باشد 

ـ 77ماده   مسئوالن چاپخانه ها موظف اند چهـار نـسخه از هـر يـك از اوراق تبليغـات انتخابـاتي را        

بالفاصله پس از چاپ ، همراه با يك نسخه از درخواست رسمي تقاضاكنندگان جهت ضبط در پرونده    

  . سريعاً به وزارت كشور و شوراي نگهبان ارسال دارند 

ـ       را بـه چاپخانـه هـاي كـشور     76 و 75 ، 74واد تبصره ـ وزارت ارشاد اسالمي موظف اسـت مفـاد م

  آيين نامه تأسيس چاپخانه و گراورسـازي         26بخشنامه نموده و در مورد متخلفين با توجه به ماده           

  .  شوراي انقالب تصميم مقتضي اتخاذ نمايد 27/12/1358مصوب 

  شكايت و نحوه رسيدگي : فصل هفتم 

نتخابات رياست جمهوري از طريق رسانه هاي گروهي از  ـ اعالم نتايج رسيدگي به شكايت ا 78ماده 

  . اختيارات شوراي نگهبان است 

 ـ شوراي نگهبان ظرف يك هفته و در صورت ضرورت حداكثر ده روز پس از دريافت نتيجه  79ماده 

انتخابات رياست جمهوري نظر قطعي خود را نسبت به انتخابات انجام شده به وزارت كشور اعالم و     

  . ور از طريق رسانه هاي گروهي نتيجه نهايي را به اطالع مردم خواهد رساند وزارت كش

موظف اند از تاريخ اعالم نهايي صالحيت داوطلبـان تـا دو روز پـس از     ـ هيأت هاي اجرايي  80ماده 

  سـاعت در جلـسه مـشترك    24اعالم نتيجه اخذ رأي انتخابات ، شكايات واصله را بپذيرنـد و ظـرف       



 ٢٠

 ناظرين شوراي نگهبان در شهرستان مربوط بـه آنهـا رسـيدگي نماينـد و نتيجـه را                   هيأت اجرايي و  

  . صورت جلسه نموده و به وزارت كشور اعالم دارند 

 ـ كساني كه از نحوه برگزاري انتخابات شكايت داشته باشند ، مي توانند ظرف سه روز از  1تبصره 

گهبان يا دبيرخانه اين شـورا نيـز تـسليم        تاريخ اخذ رأي شكايت مستند خود را به ناظرين شوراي ن          

  . دارند 

               ـ شـكاياتي قابـل رسـيدگي خواهـد بـود كـه مشخـصات شـاكي يـا شـاكيان شـامل نـام ،              2تبصره 

و اصل امضاي شـاكي را      ) در صورت داشتن تلفن     ( نام خانوادگي ، شغل ، نشاني كامل ، شماره تلفن           

  . داشته باشد 

 كه شاكي بدون دليل و مدرك و مغرضانه داوطلبان انتخاباتي را متهم نمايد و  ـ در صورتي 3تبصره 

  . عمل شاكي عنوان افترا داشته باشد قابل تعقيب و پيگيري است 

  .  ـ طرح و بررسي شكايت در مورد افراد محرمانه بوده و افشاي آن ممنوع است 4تبصره 

  . جع ذي صالح قانوني ارسال ميدارند  ـ بازرسان گزارشات خود را منحصراً به مرا5تبصره 

 ـ شكاياتي كه در جريان انتخابات به هيـأت اجرايـي تـسليم مـي شـود مـانع از ادامـه كـار          81ماده 

  . انتخابات نبوده و در موعد رسيدگي به شكايات مورد بررسي قرار خواهد گرفت 

دهد كه امور انتخابـات   ـ هيأت اجرايي پس از بررسي شكايات و گزارشات چنانچه تشخيص  82ماده 

در يك يا چند شعبه از جريان عادي خارج شده و صحيح انجام نگرفته است با تأييد شوراي نگهبان ،        

  . انتخابات يك يا چند شعبه مزبور را باطل اعالم مي نمايد 

 ـ وزير كشور پس از وصول اعتبارنامه از شـوراي نگهبـان ، رئـيس جمهـور منتخـب را بـه        83ماده 

  . بر يا شوراي رهبري معرفي مي نمايدحضور ره
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  مجازات : فصل هشتم 

  :  به ترتيب ذيل تعيين مي گردد 33  ماده 16 ـ مجازات تخلف از بند 84ماده 

  .  ضربه شالق محكوم مي گردد 74الف ـ چنانچه مرتكب بدون اسلحه ايجاد رعب و وحشت نمايد تا 

بالمباشره همـراه بـا اسـلحه باشـد و محاربـه      ب ـ چنانچه ايجاد رعب و وحشت خواه به تحريك يا  

  .  سال حبس محكوم خواهد شد 2 ضربه شالق و يا حداكثر تا 74صدق نكند تا 

 ) 33 ماده 17موضوع بند (  ـ مجازات كسي كه با اتخاذ سمت مجعول در انتخابات دخالت كند  85ماده 

ره جعل نمـوده باشـد ، مجـازات          ضربه شالق خواهد بود و هرگاه مرتكب ، سندي هم در اين با             50تا  

دخالـت وي مـؤثر در سرنوشـت انتخابـات باشـد و مـسير         جعل و تزوير را خواهد داشت و چنانچه         

انتخابات يك بخش و يا يك شهرستان و يا يك استان را بر هم بزند مرتكب از يك تا پنج سال حـبس                    

  . محكوم خواهد شد 

  .  ماه انفصال از خدمت دولتي خواهد بود 6 الي 2   و تبصره آن21 ـ مجازات تخلف از ماده 86ماده 

فرماندار يا بخشدار ، رئيس ثبت احوال ، دادستان يا نماينـده  (  ـ اعضاي اداري هيأت اجرايي  87ماده 

  اين قانون به مجازات كسر حقوق تا يك سوم 47 ماده 2  و تبصره  41در صورت تخلف از ماده      ) وي  

و در مورد بقيه اعضا محروميت تـا        راجع صالحه محكوم خواهند شد      از يك ماه تا شش ماه به حكم م        

  . اخذ رأي مي باشد  هاي اجرايي و نظارت و شعب دو نوبت انتخابات از عضويت هيأت

  و كساني كه از طريق راديو و تلويزيون با برنامه زنده 68 ـ متخلفان از مواد مندرج در ماده  88ماده 

يا عليه يكي از نامزدهاي انتخاباتي نمايند و متصديان برنامه در پخش و مستقيم تبليغ انتخاباتي له     

  . غير مستقيم به مجازات از يك تا شش ماه حبس محكوم خواهند شد 



 ٢٢

 ـ چنانچه مأموران انتظامي با دستور كتبي فرماندار يا بخشدار از امحاي اعالنـات ، عكـسها ،    89ماده 

  استنكاف نمايند به مجازات كسر       69وعه مندرج در ماده     پوسترهاي منصوبه در تابلوها و اماكن ممن      

حقوق تا يك سوم از يك ماه تا سه ماه محكـوم ميگردنـد و چنانچـه افـرادي عالمـاً در حـين الـصاق                         

  .دستگير گردند به مجازات پنج الي پانزده ضربه شالق محكوم مي گردند 

  . عبه ثبت نام براي دو دوره ميباشد   محروميت از عضويت در ش72 ـ مجازات تخلف از ماده 90ماده 

در (   تعطيل نشريه از يك تا سه ماه خواهد بود و نويسنده مقاله 74 ـ مجازات تخلف از ماده  91ماده 

  ضـربه    74تـا   ) در صورتي كه نويسنده مشخص نباشـد        ( و مدير نشريه    ) صورتي كه معلوم باشد     

 مطبوعات اعمـال فـوق را مرتكـب شـود بـه      شالق محكوم مي گردد و همچنين كسي كه از طريق غير        

  .   ضربه شالق محكوم خواهد شد 74مجازات تا 

  در مواردي كه افترا يا نشر اكاذيب باشد همان مجازات افتـرا يـا   71 ـ مجازات تخلف از ماده  92ماده 

  . نشر اكاذيب است و در غير موارد فوق مجازات آن تا سه ماه حبس خواهد بود 

  قانون اساسي و حفظ بي طرفي كامل ، ناظرين شوراي نگهبـان  99راي صحيح اصل  ـ د راج 93ماده 

موظف اند در طول مدت مسئوليت خود ، بي طرفي كامل را حفظ نمايند و ابراز جانبداري ناظرين بـه                   

  . هر طريقي از يكي از كانديداها جرم محسوب ميشود 

ك سال از خدمات دولتي يـا شـش مـاه تـا     تبصره ـ مجازات تخلف از ماده فوق انفصال شش ماه تا ي 

  . يكسال زندان خواهد بود 

 ـ مجازات هاي اين فصل به انواع مذكور منحصر نبوده و قاضي در هر مورد مي تواند تخلف  94ماده 

را به مجازات مذكور و يا هر مجازات متناسب ديگري كـه در قـانون تعزيـرات آمـده اسـت ، محكـوم                        

  . نمايد 



 ٢٣

  1364  تبصره در جلسه روز چهارشنبه پـنجم تيرمـاه            29 ماده و    94 بر   قانون فوق مشتمل    

  .   به تأييد شوراي نگهبان رسيده است 9/4/64مجلس شوراي اسالمي تصويب در تاريخ 
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  »  مجلس شوراي اسالمي 6/5/70ماده واحده مصوب « 

  

ارنويسي و كاروانهاي تبليغاتي و استفاده از ماده واحده ـ استفاده از هرگونه پالكارد ، تراكت ، ديو *

بلندگوهاي سيار در خارج از محيط سخنراني و امثال اينها به استثناي عكـس حـداكثر در دو فـرم و                     

جزوه و سخنراني و پرسش و پاسخ از طرف نامزدهاي انتخابات مجلس شوراي اسـالمي و رياسـت      

  30 تـا    3متخلفـين از ايـن قـانون از         . ي باشد   جمهوري و شوراهاي اسالمي و طرفداران آنان ممنوع م        

  . روز زندان محكوم مي گردند 

تبصره ـ اعالم نظر شخصيت ها در تأييد كانديداها به شرطي مجاز اسـت كـه بـدون ذكـر عنـوان و       

  . مسئوليت آنها باشد و مدرك كتبي مربوط به امضاي آنان تسليم هيأت اجرايي انتخابات شده باشد 

  نون الحاق ماده واحده به قانون انتخاباتقانون تفسير قا

  6/5/1370مجلس شوراي اسالمي مصوب 

  18/12/70مصوب 

  موضوع استفسار

 اقداماتي كه گروهها ، مجامع و تشكيالت جمعي نظير جامعه روحانيت مبارز و مجمـع روحـانيون                  -1

ون عكـس ، بـه عنـوان    مبارز تهران يا روزنامه ها و مجالت هفتگي و ويژه نامه ها با چاپ عكس يا بد    

  تبليغ يا توصيف كانديداها انجام دهند مشمول ممنوعيت ماده واحده خواهد بود يا خير ؟
                                                 

  اصالح شد كه قاعدتاً 6/5/70 مجلس شوراي اسالمي ، ماده واحده مصوب  27/12/70به موجب اصالحيه مصوب  *

و براساس حذف مواد منسوخه سابق در اين مجموعه ، اين ماده منسوخه نيز نمي بايست نوشته مي شد ولي به لحاظ 

تفسير آن نوشته شده و اينكه قانون تفسير اين ماده واحده معتبر و جاري است ، استثنائاً اين ماده منسوخه قبل از قانون 

 .  آمده است 27اصالحيه آن كه مالك عمل مي باشد ، بالفاصله بعد از قانون تفسيرماده واحده،در صفحه 



 ٢�

 مقصود از عكس در دو فرم چيست ؟ آيا اگر در صدر و ذيل هر عكس مطالب تبليغاتي بـا نامهـا و                     -2

  عناوين متنوع در ايام تبليغات پخش گردد خالف ماده واحده است يا خير ؟

عريف دقيقي از پالكارد و تراكت ارائه نشده ، در اين خصوص مـالك تـشخيص و تعريـف كـدام                    ت -3

  مرجع است ؟ آيا سيلك در محدوده معناي پالكارد و تراكت است ؟

 مسئوليت تخلف از مفاد ماده واحده مذكور متوجه نامزد انتخاباتي است ؟ و اگر مسئوليت متوجه             -4

ان نسبت به بازداشت نامزد مزبور اقدام كرد و اگر به همـين منـوال   وي باشد در ايام انتخابات مي تو  

  يك يا دو و تعدادي از كانديداها بازداشت شدند آيا انتخابات متوقف مي شود يا خير ؟

   آيين نامه اجرايي قانون توسط چه مرجعي تهيه و به تصويب بايد برسد ؟-5

  نظر مجلس 

  مجلـس شـوراي اسـالمي بـه     6/5/1370 انتخابات مـصوب  ماده واحده ـ قانون الحاق ماده به قانون 

  :شرح ذيل تفسير مي گردد 

 مجامع و گروههاي هر حوزه انتخابيه مي توانند حمايت خود را از كانديداي مـورد نظـر كتبـاً بـه                -1

نامزد مورد نظر اعالم و نامزد مزبور مي تواند حمايت اقشار و گروههاي مختلـف را در ذيـل دو نـوع     

  . از و يا زندگي نامه منتشر نمايد پوستر مج

 مقصود از دو فرم همان دو نوع پوستر كاغذي مي باشد و نوشتن مطالب تبليغـاتي در صـدر يـا                      -2

  . ذيل آنها بالاشكال است و مشمول ممنوعيت ماده واحده فوق نمي گردد 

وايي و فلزي است و      مقصود از پالكارد و تراكت عبارت از هرگونه تبليغات پارچه اي ، كاغذي ، مق               -3

 مي باشد وليكن نصب هر نوع تابلو كه مـشخص كننـده      »و امثال آنها    « سيلك نيز از جمله مصاديق      

  . محل ستاد انتخاباتي مي باشد بالاشكال است 



 ٢�

 مسئوليت تخلف متوجه فرد يا افراد يا گروهها و تشكيالتي كه اقدام به تبليغات ممنوعه نموده اند         -4

  قانون انتخابات به قوت خود باقي است و كانديـدا را             28صورت تبصره ذيل ماده     مي باشد و در هر      

  . نمي شود در طول برگزاري انتخابات احضار يا بازداشت نمود 

  .  آيين نامه اجرايي توسط وزير كشور تهيه و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد -5

 روز چهار شنبه مـورخ چهـاردهم   تفسير قانوني فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علني    

  به تأييد 18/12/1370اسفندماه يكهزار و سيصد و هفتاد مجلس شوراي اسالمي تصويب و در تاريخ 

  . شوراي نگهبان رسيده است 

  

  قانون اصالح ماده واحده الحاقي به قانون انتخابات مصوب

    مجلس شوراي اسالمي6/5/1370

  28/12/70مصوب 

به شرح زيـر اصـالح    ) 6/5/1370مصوب ( الحاق ماده واحده به قانون انتخابات ماده واحده ـ قانون  

  :مي گردد 

، ديوارنويـسي و كاروانهـاي      ) جز در محـل سـتاد انتخابـاتي         ( استفاده از هرگونه پالكارد       

تبليغاتي و استفاده از بلندگوهاي سيار در خارج از محيط سخنراني و امثال اينها به استثناي عكـس     

 فرم و جزوه و تراكت با عكس و سخنراني و پرسش و پاسـخ از طـرف نامزدهـاي انتخابـاتي                   در دو 

. مجلس شوراي اسالمي و رياست جمهوري و شوراهاي اسالمي و طرفداران آنان ممنـوع مـي باشـد                   

  . متخلفين از اين قانون از سه تا سي روز زندان محكوم مي گردند 



 ٢٧

 كانديداها به شرطي مجاز اسـت كـه بـدون ذكـر عنـوان و       ـ اعالم نظر شخصيتها در تأييد 1تبصره 

  . مسئوليت آنها باشد و مدرك كتبي مربوط به امضاي آنان تسليم هيأت اجرايي انتخابات شده باشد 

  .  ـ اين قانون از تاريخ تصويب الزم االجراست 2تبصره 

  .  ـ كليه قوانين و مقررات مغاير اين قانون لغو مي گردد 3تبصره 

 تبصره در جلسه علني روز سه شنبه مورخ بيست و 3ن فوق مشتمل بر ماده واحده و        قانو  

  28/12/1370هفتم اسفند ماه يكهزار و سيصد و هفتاد مجلس شوراي اسـالمي تـصويب و در تـاريخ       

  . به تأييد شوراي نگهبان رسيده است 

  مصوبه مجمع تشخيص مصلحت نظام ، درخصوص

  تخاباتتثبيت تعداد كانديداها در ان

  3/11/70مصوب 

خبرگـان و  مجلـس  بـه جـز انتخابـات    ( ماده واحده ـ از تاريخ تصويب ايـن قـانون كليـه انتخابـات      

در سطوح مختلف منطقه اي و ملي به شرطي قابل اجرا است كه تعداد كانديداها ،                )شوراهاي كشوري   

  . حداقل دو برابر تعداد منتخبين مورد نياز باشد 

 از حوزه هاي انتخاباتي كه تعداد منتخبين مورد نياز بيش از سه نفـر باشـد ،    ـ در آن عده 1تبصره 

  . تعداد كانديداها بايد حداقل يك و نيم برابر تعداد منتخبين مورد نياز در آن حوزه انتخابيه باشد 

يـا   ـ پس از پايان تاريخ ثبت نام اگر يك يا چند نفر از كانديداهاي نمايندگي استعفا دهند و  2تبصره 

فوت نمايند ، انتخابات در بين افراد و يا بـراي فـرد بـاقي مانـده برگـزار و ايـن امـر موجـب توقـف                            

  . انتخابات نخواهد شد 



 ٢٨

كه در تاريخ سه شنبه بيست و چهارم ارديبهـشت  » تثبيت تعداد كانديداها در انتخابات « موضوع ـ  

يده و مـورد اخـتالف مجلـس و         ماه يكهزار و سيصد و هفتاد به تصويب مجلس شوراي اسالمي رسـ            

شوراي نگهبان قرار گرفته ، در اجراي اصل يكصدو دوازدهم قانون اساسي ، در جلسه روز پنج شنبه 

تـصويب مجمـع تـشخيص مـصلحت نظـام      سوم بهمن ماه يكهزار و سيصد و هفتاد به شرح فوق به    

  . رسيده است 

  قانون حضور نمايندگان نامزدهاي رياست جمهوري

   رأيدر شعب اخذ

ماده واحده ـ به موجب اين قانون هر يك از نامزدهاي رياست جمهوري به تنهـايي و يـا چنـد نـامزد      

مشتركاً مي توانند در هر يك از شعب اخذ رأي ، اماكن استقرار دسـتگاه شمارشـگر رايانـه اي آراء و                    

امزدها مي تواننـد  نمايندگان ن . هيأت هاي اجرايي شهرستانها و بخشها يك نفر نماينده داشته باشند            

و اماكن استقرار دستگاه شمارشـگر آراء بـدون دخالـت در انجـام           ) ثابت و سيار    ( در شعب اخذ رأي     

وظايف آنها حضور داشته باشند و در صورت مشاهده تخلف ، مراتب را كتبـاً بـه نـاظرين شـوراي                     

.  اعـالم نماينـد      نگهبان و هيأت نظارت شهرستان و استان مربوطه و ستاد انتخابـات وزارت كـشور              

حضور نمايندگان هر يك از نامزدها تا پايان اخذ رأي و شمارش و تنظيم صـورت جلـسات بالمـانع                     

است و ممانعت از حضور نمايندگان نامزدها در شعب اخذ رأي ، اماكن اسـتقرار دسـتگاه شمارشـگر                   

قـانون  ) 93 (ممنوع بوده و جرم محسوب مي گردد و متخلف به مجازات مقرر شـده در تبـصره مـاده     

  . انتخابات رياست جمهوري محكوم خواهد شد 

افرادي كه  ( مسئولين شعب اخذ رأي موظفند از حضور افراد غير مسئول در شعب اخذ رأي                 

در اين قانون و قانون انتخابات رياست جمهوري حضور آنها در شعب اخذ رأي پيش بينـي نگرديـده         



 ٢٩

 موضوع جرم محسوب مي گردد و متخلف بـه مجـازات            جلوگيري به عمل آورند ، تخلف از اين       ) است  

  . قانون انتخابات رياست جمهوري محكوم خواهد شد )  88(مقرر شده در ماده 

نفر باشد ، هر يك از نامزدها ) 6( ـ در صورتي كه تعداد نامزدهاي رياست جمهوري بيش از  1تبصره 

  .  معرفي كنند مي توانند فقط به ازاي هر دو شعبه اخذ رأي يك نفر نماينده

 ـ نمايندگان نامزدها بايد از ميان افـراد داوطلـب و بـا معرفـي نـامزد و يـا مـسئول سـتاد          2تبصره 

 روز 5تبليغات هر يك از نامزدها در شهرستان مربوطه به عنوان نماينده تام االختيار نـامزد حـداقل                  

نداران موظفند كارت يا معرفي     فرما. قبل از شروع اخذ رأي به فرماندار همان شهرستان معرفي گردند            

  ساعت قبل از روز اخذ رأي تحويل مسئول ستاد تبليغـات نـامزد               48نامه نمايندگان مذكور را حداقل      

مربوطه در آن شهرستان دهند ، تخلف از اين تبصره توسط فرمانداران جـرم محـسوب مـي گـردد و         

. ست جمهـوري محكـوم خواهـد شـد          قانون انتخابات ريا  )  88(متخلف به مجازات مقرر شده در ماده        

كليه هزينه هاي اجراي اين تبصره توسط وزارت كشور محاسبه و نامزدها قبل از معرفي نمايندگان                

  . به تناسب تعداد نمايندگانشان پرداخت خواهند كرد 

 ـ مسئول ستاد تبليغات هر يك از نامزدها در شهرستان فردي اسـت كـه يـك هفتـه قبـل از       3تبصره 

  . گيري كتباً از طرف نامزد مربوط به فرمانداري همان شهرستان معرفي مي شود شروع رأي 

 ـ پرسنل نيروهاي نظـامي ، انتظـامي و اطالعـاتي نمـي تواننـد از طـرف هـيچ نـامزدي ،          4تبصره 

  . نمايندگي يا نظارت داشته باشند 

 دخالت در كار هيأت هـاي   ـ نمايندگان نامزدها حق تبليغ له يا عليه هيچيك از نامزدها و يا 5تبصره 

اخذ رأي ، بازرسان و ناظران شوراي نگهبان را ندارند و در صورت تخلف از حوزه اخذرأي اخـراج و                    

  . قانون انتخابات رياست جمهوري با آنان عمل خواهد شد ) 88(برابر ماده 



 ٣٠

 مغاير با اين  ـ اين قانون از تاريخ تصويب الزم االجراست و آن قسمت از قوانين و مقررات 6تبصره 

  . قانون لغو و بالاثر ميگردد 

  . آيين نامه اجرايي اين قانون توسط وزارت كشور تهيه و به تصويب هيأت وزيران ميرسد   

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و شش تبصره در جلسه علني روز يكشنبه مورخ سي ام           

صويب و تأييديه شوراي نگهبـان در  مردادماه يكهزار و سيصد و هفتاد و نه مجلس شوراي اسالمي ت   

  . قانون اساسي واصل نگرديده است ) 94(قرر در اصل نود و چهارم ممهلت 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  


