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چکیده
این تحقیق درصدد آسیبشناسی نظام مالی انتخابات در ایران است .اهمیت موضوع
ازآنروست که درستی و صحت انتخابات تا حد زیادی متضمن سالمت نظام مالی انتخابات است و
این ضرورت وجود دارد که نظام جامع مالی در خصوص انتخابات در ایران تصویب شود .به
استثنای نظام مالی انتخاباتی مجلس شورای اسالمی که تا حدودی جامع است ،در انتخابات ریاست
جمهوری ،مجلس خبرگان رهبری و شورای اسالمی شهر و روستا ،اساساً نظام مالی انتخابات وجود
ندارد .پرسش این است که آسیبهای نظام مالی انتخابات در ایران چیست و نظام درست تأمین
مالی انتخابات در ایران چگونه باید باشد؟ پژوهش حاضر با استفاده از روش کتابخانهای و
بهرهگیری از رویکرد تحلیلی -توصیفی انجام گرفته است .یافتههای پژوهش نشان میدهد که
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پرداخت کمک دولتی بهطور مستقیم و غیرمستقیم به احزاب و نامزدهای و ارائه معیار شفاف
بهمنظور تخصیص یارانههای دولتی به احزاب است.
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مقدمه
در وضعیت کنونی ،یکی از چالشهای اصلی نظام انتخاباتی ایران ،نبود نظام جامع تأمین
مالی انتخابات است .ضرورت ایجاد نظام جامع مالی انتخاباتی در ایران ،اولین بار در
سیاستهای ابالغی مقام معظم رهبری در تاریخ  20مهرماه 1331مورد توجه قرار گرفت .بند 0
سیاستهای کلی انتخابات با عنوان «تعیین حدود و نوع هزینه و منابع مجاز و غیرمجاز
انتخاباتی ،شفافیت منابع و هزینههای انتخاباتی داوطلبان و تشکلهای سیاسی و اعالم به مراجع
ذیصالح و اعمال نظارت دقیق بر آن و تعیین شیوه و چگونگی برخورد با تخلفات مالی»
بهطور خاص ،در خصوص ضرورت ایجاد نظام مالی انتخاباتی در ایران است .در حال حاضر،
تنها قانون نسبتاً جامع در زمینۀ نظام مالی انتخابات ایران« ،قانون شفافیت و نظارت بر تأمین
مالی فعالیتهای انتخاباتی در انتخابات مجلس شورای اسالمی مصوب  »1331است که صرفاً
در خصوص نظام مالی انتخابات مجلس شورای اسالمی است .تصویب این قانون نخستین
تجربه قانونگذاری در زمینه نظام مالی انتخابات در تاریخ ایران است .انتخابات ریاست
جمهوری ،شوراهای شهر و روستا و مجلس خبرگان رهبری همچنان فاقد قانون جامعی
بهمنظور تنظیم نظام مالی انتخابات است.
مهمترین پیامدهای نبود نظام جامع مالی انتخابات در ایران عبارتاند از :گسترش فساد
سیاسی ،توسل به رویههای غیرقانونی از سوی نامزدها یا احزاب سیاسی بهمنظور کسب آرا،
برای نمونه خرید و فروش آرا و استفاده از منابع غیرقانونی از جمله پولهای حاصل از اعمال
مجرمانه و پولشویی ،حذف گروهها و نامزدهایی که توان مالی ضعیفی در مقایسه با احزاب و
نامزدهای متمکن دارند ،استفاده غیرقانونی از منابع عمومی از سوی حزب حاکم ،گسترش
اسراف و اتالف منابع ،مانند چاپ بیرویه تراکت و بروشور .بنابراین الزمه سالمت انتخابات،
وجود نظام جامع مالی انتخاباتی است .در این نظام مالی انتخاباتی ضرورت دارد که منابع تأمین
درآمد و هزینهکرد نامزدها و احزاب ،نحوه کمک دولت به نامزدها و احزاب سیاسی و نظارت
بر این هزینهها از طریق نظام افشا و گزارشدهی تعیین شود.
هدف از انجام این تحقیق ترسیم نظام مطلوب و جامع مالی انتخاباتی و پیشنهادهای الزم
در این زمینه برای اصالح نظام مالی کنونی انتخابات در ایران است .به این منظور نخست
تالش میشود که الگوی مطلوب با مالحظه اسناد بینالمللی و قوانین کشورهای دموکراتیک
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تعیین شود ،سپس این الگوی مطلوب بهعنوان معیاری برای اصالح نظام انتخاباتی ایران استفاده
میشود .روش این تحقیق توصیفی -تحلیلی است و در انجام آن از روش کتابخانهای برای
جمعآوری مطالب تحقیق استفاده شده است .پرسش این مقاله این است که آسیبهای نظام
مالی انتخابات در ایران چیست و نظام درست تأمین مالی انتخابات در ایران چگونه باید باشد؟
فرضیه تحقیق این است که انتخابات در ایران فاقد نظام مناسب مالی است و ضرورت دارد که
قانون جامعی در زمینه نظام مالی تمامی انتخابات ایران تصویب شود.
در بخش نخست ،مفاهیم بنیادین تحقیق شامل نظام مالی انتخابات ،ارتباط نظام مالی
انتخابات با سالمت انتخابات و شاخصه یک نظام مالی انتخاباتی تشریح میشود .در بخش
دوم ،ضمن تعیین الگوی مطلوب نظام مالی انتخابات در ایران ،کاستیهای نظام مالی انتخابات
ایران نقد و بررسی میشود .در پایان این بخش ،با لحاظ اجزای یک نظام مالی انتخاباتی
شایسته که پیشتر تعیین شده است ،مواردی که باید در ترسیم نظام جامع مالی انتخاباتی
گنجانده شود ،پیشنهاد میگردد.

 .1مفاهیم
در ابتدای بحث به طرح کلیاتی در خصوص موضوع تحقیق شامل مفهوم ،ارتباط هزینه
انتخاباتی با سالمت انتخابات و شاخصههای یک نظام مالی انتخاباتی کارامد خواهیم پرداخت.

.1-1

تعریف نظام مالی انتخابات

در «قانون شفافیت و نظارت بر تأمین فعالیتهای انتخاباتی در انتخابات مجلس شورای
اسالمی مصوب  ،»1331تعریفی از نظام مالی انتخابات بهعمل آمده است .مطابق بند  3ماده 1
این قانون« ،تأمین مالی انتخابات به مجموعه منابع گفته میشود که جهت تأمین هزینههای انتخاباتی
انجام و یا صرف میشود».
با توجه به این تعریف« ،بهطور کلی دو راه برای تأمین هزینههای انتخاباتی متصور است:
نخست توسط بخش خصوصی که همواره و در ادوار مختلف این امر وجود داشته است و دوم
از سوی نهاد عمومی (دولت) که امروزه بیشتر بر آن تأکید میشود» (گلشنپژوه.)17 :1311 ،
بنابراین ،منظور از نظام مالی انتخابات تمامی شیوههای است که احزاب یا نامزدها از طریق
آن منابع مالی برای پوشش هزینه انتخاباتی خود را تأمین میکنند که شامل کمک اشخاص
خصوصی (حقیقی و حقوقی) و کمک دولت است .کمک دولت هم شامل کمک مستقیم و هم
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کمک غیرمستقیم است؛ کمک غیرمستقیم برای نمونه شامل معافیتهای مالیاتی یا در اختیار
قرار دادن رسانه عمومی مانند رادیو یا تلویزیون است .بنابراین مفهوم تأمین مالی انتخابات
مفهومی گسترده و تنها منحصر به منابع کمک مستقیم و مادی به نامزدهای و احزاب نمیشود.

.2-1

ارتباط نظام مالی انتخابات و سالمت انتخابات

تحت تأثیر قرار دادن نتیجه انتخابات از طریق تهدید ،تطمیع ،وعده شغل ،پرداخت قروض
و نظایر آنها ،در همه کشورها ممنوع است و اگر اتفاق افتد ،شهروندان و کاندیداها مکلفاند
آن را به مقامات صالحه گزارش کنند (قاضی .)322 :1336 ،برای تضمین سالمت انتخابات
ضرورت دارد که نظام جامع مالی انتخاباتی ایجاد شود که در نتیجه نامزدها و احزاب سیاسی
نتوانند از طریق توسل به شیوههای غیرمجاز ،منابع مالی انتخاباتی خود را تأمین کنند و از این
طریق بتوانند نتیجه انتخابات را تحت تأثیر قرار دهند.
در حال حاضر ،یکی از آفتها و نقاط آسیبپذیر نظامهای مردمساالر ،قاعدهمند نبودن
منابع و عملکرد مالی احزاب و گروههای سیاسی بهویژه در ایام انتخابات است .یکی از
راهکارهایی که میتواند به تقویت پایههای مردمساالری کمک کند ،اعمال نظارت مالی-
حقوقی دقیق بر منابع مالی سازمانهای حزبی و هزینه انتخاباتی نامزدهاست (گرجی ازندریانی،
 .)301 :1311بنابراین تضمین سالمت انتخابات ،مستلزم وجود نظام مالی انتخاباتی مناسب
است .برای تحقق این هدف ،پیشبینی موارد ذیل ضرورت دارد:
 .1برخورداری همه داوطلبان از امکانات تبلیغاتی و وسایل ارتباط جمعی برابر ،همچون
مطبوعات و رادیو و تلویزیون؛
 .2تأمین و تضمین عادالنه امکانات مالی تبلیغاتی توسط دولت و جلوگیری از
رقابتهای ناسالم انتخاباتی توسط برخی داوطلبان و گروهها از طریق تبلیغات
پرهزینه (هاشمی.)220-223 :1332 ،
هزینههای انتخاباتی پرسشهای اخالقی اساسی را در خصوص ماهیت دموکراتیک رژیم
سیاسی ایجاد میکند .اغلب بحثها در خصوص هزینه انتخاباتی حول دو اصل اساسی آزادی
بیان و پیشگیری از فساد میچرخد که ممکن است در تعارض با هم قرار گیرند .از یک سو،
برخی حقوقدانان اغلب مشارکت مالی در مبارزات انتخاباتی (از طریق کمک مالی یا هزینه
کردن) را گونهای از بیان عقاید سیاسی میدانند که باید بهعنوان یکی از حقوق اساسی در برابر
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انواع محدودیت محافظت شود .از سوی دیگر ،اغلب این اتفاقنظر وجود دارد که
مقرراتگذاری و محدودیتها را میتوان بهمنظور پیشگیری از فساد بر هزینههای انتخاباتی
اعمال کرد ( .)See: baker, 1997مدیریت صحیح تأمین مالی هزینه انتخابات بر توانایی
کشورها برای برگزاری انتخابات آزاد به شکل مؤثر و عادالنه ،حکمرانی مؤثر ،ایجاد دولت
دموکراتیک و تنظیم فساد تأثیر میگذارد (.)Ohman & Zainulbhai, 2009: 15
دسترسی به منابع مالی از ضروریات سیاستهای دموکراتیک است و احزاب سیاسی برای
انجام نقش خود در فرhیند سیاسی باید به منابع مالی دسترسی داشته باشند .با توجه به اینکه
پول میتواند نتایج انتخابات را به شکل غیرمنصفانه متأثر سازد ،ازاینرو نظارت و شفافیت در
ارتباط با آن ضرورت دارد .مهمترین ابزارهای نظارت و شفافیت مالی انتخابات ،وضع
ممنوعیت و محدودیت و همچنین الزام به افشا در خصوص هزینههای انتخاباتی است.

.3-1

نظام حقوقی تأمین مالی انتخابات

قوانین انتخاباتی هر کشوری ،با توجه به تعریفی که از تبلیغات ارائه میدهند ،ممکن است
هزینه کردن در تبلیغات را محدود یا نامحدود در نظر بگیرد .برای مثال در کشورهایی چون
آمریکا ،محدودیت در هزینه کردن تبلیغات انتخاباتی وجود دارد ،ولی نامزدها و احزاب سیاسی
در کشورهایی چون فرانسه و ایران برای هزینه کردن در تبلیغات انتخاباتی محدودیتی ندارند و
هدف اصلی ،کاهش هرچه بیشتر هزینههای انتخاباتی و ایجاد امکان برابر برای همگان است
(کاظمی گرجی.)22 :1311 ،
بسیاری از کشورها تالش کردهاند که نحوه تأمین مالی هزینههای انتخاباتی را تنظیم و بر
آن نظارت کنند .نظام تأمین مالی انتخابات ممکن است ممنوعیتها و محدودیتهایی در
خصوص نوع خاصی از درآمدها و هزینهها ،میزان و نحوه توزیع و همچنین دسترسی به
یارانههای مستقیم یا غیرمستقیم ایجاد کند و شفافیت منابع مالی هزینههای انتخاباتی را از طریق
افشا و گزارشدهی افزایش دهد .همچنین مقررات و ضمانتاجراهایی در خصوص تخلفات
صورتگرفته وضع کند.
ممنوعیتها در خصوص هزینههای انتخاباتی از سوی شخص ثالث ،شامل هزینههای
مستقل ،تبلیغات شخص ثالث یا زمانی است که از سوی رسانهها برای تبلیغات مبارزات
انتخاباتی اختصاص داده میشود .در اعمال ممنوعیت مذکور باید تالش شود که تعادل مناسبی
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بین دو اصل بنیادین ،تساوی فرصتها (عدالت) و آزادی بیان برقرار شود ( See: baker,

 .)1997انگلستان از سال  1113محدودیتهایی را برای نامزدهای حوزههای انتخاباتی محلی
اعمال کرد .کانادا نخستین کشور دموکراتیکی است که محدودیت هزینههای انتخاباتی را برای
احزاب ملی در سال  1370و محدودیت مشابهی را برای نامزدهای انتخاباتی محلی در سال
 2110تحمیل کرد ( .)Avis et al., 2017: 1دیوان عالی فدرال آمریکا در دعوای ( Buckley v.

 )Valeoمحدودیتهای مربوط به هزینههای انتخاباتی را ابطال کرد ،زیرا معتقد بود که این
محدودیتها مداخله در حق آزادی بیان شهروندان است که به موجب اصالحیه نخست قانون
اساسی آمریکا اعطا شد .بهمنظور کارامدی این محدودیتها ضرورت دارد که نظارت دقیق بر
آنها صورت گیرد و همزمان با ضمانتاجراهای جدی پشتیبانی شود.
بسیاری از کشورها کمک مالی ناشناس یا کمکهای خارجی را ممنوع کردهاند .برخی
نظامهای دموکراتیک ،حتی کمکهای شرکتها برای اهداف سیاسی را غیرقانونی میدانند.
اغلب نظامهای مالی انتخاباتی محدودیتهای را بر میزان مشارکت در هزینههای انتخاباتی
اعمال میکنند .حداکثر سقف مجاز کمک انتخاباتی ممکن است با توجه به نوع کمک
(کمکهای فردی شهروندان ،اشخاص حقوقی) یا دریافتکننده کمک (نامزد یا حزب) یا
هدف که برای آن تأمین هزینه صورت میگیرد (رقابت نامزدها ،مبارزات انتخاباتی و
فعالیتهای روزمره) متفاوت باشد .در برخی کشورها (برای نمونه آلمان) هیچ محدودیت
قانونی در خصوص میزان مشارکت در تأمین هزینههای انتخاباتی که میتواند توسط یک
شخص یا شرکت انجام گیرد ،وجود ندارد (.)Ohman, 2012: 13
تمامی نظامهای تأمین مالی انتخابات به مقامات و نهادهای نیاز دارند که مسئولیت نظارت،
کنترل و اجرا در امر هزینههای انتخاباتی را بر عهده داشته باشند .قانونگذار باید تعادلی بین
استقالل عمل نهاد نظارتی مسئول ،اجرای کارامد مقررات تأمین مالی هزینههای رقابت
انتخاباتی و اجرای شایسته مقررات قانونی برقرار کند.

 .5استانداردهای بینالملل در خصوص هزینههای انتخاباتی
در زمان حاضر استانداردهای متفاوتی در سطح بینالملل از سوی سازمانهای غیردولتی و
دولتی(بهویژه سازمان جهانی شفافیت) 1در خصوص هزینههای انتخاباتی تعیین شده است.
اقدامات سازمانهای بینالمللی مانند سازمان دولتهای آمریکایی ،2شورای اروپا ،3اتحادیه
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آفریقا 0و انجمن مقامات انتخاباتی اروپای مرکزی 1همگی نمونههایی از تالشهای بینالمللی
بهمنظور ایجاد نظام مالی انتخاباتی مناسب است .بسیاری از این استانداردها بر راهبردهایی
تأکید دارند که بر افشای هزینههای انتخاباتی برای عموم و نظارت بر آن مبتنی است.
با درک این تأثیرگذاری ،کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مقابله با فساد 6مقرر داشته
است که «هر کشور عضو ،همچنین مطابق با اهداف این کنوانسیون و براساس اصول اساسی
قانون داخلی خود اتخاذ اقدامات اداری و قانونی مقتضی را مدنظر قرار میدهد تا شفافیت در
تأمین مالی نامزدها را برای مشاغل منتخب دولتی و در جایی که صدق کند تأمین مالی احزاب
سیاسی را نیز ارتقا دهد .»7از 101کشوری که عضو این کنوانسیون هستند ،در خصوص 117
کشور اطالعات کافی وجود دارد که براساس این اطالعات میتوان در مورد الزام نامزدها به
افشای منابع مالی خود قضاوت کرد .از بین این  117کشور 61 ،کشور یا  17درصد آنها
الزاماتی رسمی در خصوص افشای منابع درآمدی و هزینههای احزاب یا نامزدهای انتخاباتی
ندارند (.)Ohman & Zainulbhai, 2009: 14
برنامه توسعه استانداردهای منطقهای ،اخیراً در اروپا از سوی شورای اروپا تصویب شده
است .طی دهههای گذشته شورای اروپا اسناد متعددی را در خصوص تنظیم هزینههای
انتخاباتی مصوب کرده است 1.توصیهنامه اخیر شماره (« )0/2113کمیته وزرا به کشورهای
عضو در مورد قوانین مشترک علیه فساد در تأمین مالی احزاب سیاسی و مبارزات انتخاباتی»،3
جامعترین اقدام در این زمینه است ،که از کشورهای عضو درخواست کرده که اقدامات مناسبی
را بهمنظور مبارزه با فساد در هزینههای انتخاباتی بهعمل آورند .این اقدامات دامنه گستردهای،
از شفافیت کامل حسابهای احزاب ،از طریق محدودیت و ممنوعیت در زمینه منابع تأمین
مالی ،تا تأمین مالی از طریق بودجه عمومی ،اجرای مستقل و ضمانتاجراهای کارامد را شامل
میشود .شورای اروپا همچنین توصیه کرده است که دولتهای عضو قوانینی را در خصوص
تأمین مالی احزاب سیاسی بر مبنای اصول اساسی ،مانند محدودیتهای هزینههای احزاب
درگیر در فعالیت انتخاباتی مصوب کنند .بند پایانی مقدمه این توصیهنامه مقرر داشته است:
«دولتهای عضو در نظام حقوق ملی خود ،مقرراتی را علیه فساد در تأمین مالی احزاب
سیاسی و مبارزات انتخاباتی مصوب نمایند .این توصیه بهویژه در رابطه با دولتهای است که
تاکنون قوانین ،رویهها یا سیستم ویژهای که جایگزین مؤثر و کارامد باشد ،ندارند».
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منشور دموکراتیک سازمان دولتهای آمریکایی

و «انجمن مقامات انتخاباتی اروپای

مرکزی و شرقی» 11نیز رویههای مناسبی را در خصوص هزینههای تبلیغات انتخاباتی ترویج
دادهاند .اصول و توصیههای کلی که توسط دو نهاد مذکور پیشنهاد شده ،از اهمیت ویژهای
برای دموکراسیهای نوپای اروپای شرقی و آمریکا برخوردار است .برای مثال ماده  1این
منشور مقرر داشته است که باید توجه ویژهای به مسئله هزینههای باال در مبارزات انتخاباتی
شود و سیستم شفاف و متعادلی برای این موضوع پیشبینی شود .همچنین در اجالسیه انجمن
مقامات انتخاباتی اروپای مرکزی و شرقی در سال  2111در کرواسی بر از بین بردن نابرابری
مالی نامزدهای انتخاباتی تأکید شد.

 .0استانداردهای ضروری در زمینه هزینههای انتخاباتی
در دهههای اخیر تمایل عمومی کشورها بهمنظور وضع مقررات پیچیدهتر در زمینه تأمین مالی
هزینههای انتخاباتی و پرداخت یارانههای دولتی در این خصوص بوده است .سرعت تغییرات
حقوقی در خصوص تأمین مالی هزینههای انتخاباتی در کشورهای مختلف نگرانیهای جدی را
در زمینه هدف و اجرای مناسب آنها ایجاد کرده است .بهطور کلی از دیدگاه نویسندگان حقوقی
نظام کارامد هزینههای انتخاباتی باید الزامات حداقلی زیر را تحت پوشش قرار دهد:
 .1فرصت برابر برای حضور و رقابت در انتخابات؛
 .2ممانعت بازیگران سیاسی از آلوده شدن به فساد از طریق خریدد و فدروش نظداممندد
رأی یا انحصار در فرایند انتخابات از طریق سوءاستفاده از منابع دولتی؛
 .3جلوگیری از استفاده تبعیضآمیز و غیرعادالنه از سازوکارهای اجرایدی علیده رقبدای
سیاسی؛ و
 .0تقاضا از احزاب و کاندیداها بهمنظور شفافیت در خصوص چگدونگی جمدعآوری و
هزینه کردن منابع مالی خود (.)Walecki, 2007: 75-93
برای دستیابی به نظام انتخاباتی منصفانه و رقابتی ،کشورها همچنین باید امکانات مساوی
را برای مشارکت همه بازیگران سیاسی فراهم آورند و بازیگران سیاسی را ملزم کنند که به
شیوه شفاف رفتار کنند و در برابر شهروندان خود پاسخگو باشند .اصول بنیادین مرتبط با
هزینههای انتخاباتی که میتواند موجب تحقق اهداف مذکور شود عبارتاند از :ممنوعیت فساد
و رویههای غیرقانونی (مانند خرید و فروش رأی) ،مقررات مربوط به افشا ،واقعبینی هزینهها و
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تعیین سقف برای مشارکت در هزینههای انتخاباتی ،ممنوعیت در خصوص برخی از اشکال
مشارکت در هزینههای انتخاباتی (مانند مشارکت خارجی ،مشارکت در هزینههای انتخاباتی به
شکل گمنام ،مشارکت از سوی شرکتهای تجاری) و پرداخت یارانه دولتی مستقیم به نامزدها
یا احزاب ،معافیتهای مالیاتی و کمکهای غیرمادی (از جمله مقررات مربوط به پخش
تبلیغات انتخاباتی) ،مقررات مربوط به نمایندگان مالی ،حسابداری و حسابرسی ،مقررات و
اقدامات بهمنظور کنترل استفاده از منابع عمومی برای اهداف مبارزات انتخاباتی ( Walecki,

.)2007: 75-93
«میزان مطلوب مقرراتگذاری در خصوص هزینهها و یارانههای انتخاباتی همچنان بهعنوان
موضوعی جنجالی باقی مانده است .با این حال ،کمترین تردید در این زمینه وجود دارد که
اغلب قوانین تنها به بیان اهداف (برای نمونه شفافیت در کمک به هزینههای انتخاباتی)
پرداختهاند ،بدون آنکه بهتفصیل در خصوص چگونگی اجرای این اهداف بحث کنند .بهطور
خالصه ،در زمینه هزینههای انتخاباتی تورم قوانین بسیار زیاد است ،درحالیکه در اجرا
اقدامات کمتری صورت میگیرد» (.)Pinto-Duschinsky, 2002: 81
محدودیتها و ممنوعیتها در خصوص هزینههای انتخاباتی تنها در صورتی مؤثر است که
مقررات مناسبی در زمینه افشا و همچنین اجرای کارامد وجود داشته باشد .بدون افشای کامل
هزینههای انتخاباتی برای عموم ،امکان نظارت و اجرایی کردن ممنوعیتها و محدودیتهای
مرتبط با هزینههای انتخاباتی وجود ندارد .افشای هزینههای انتخاباتی همچنین در تعیین اینکه
یک نامزد یا حزب سیاسی ممنوعیتها و محدودیتهای مرتبط با هزینههای انتخاباتی را رعایت
کرده و نیز محاسبه مقدار یارانههای پرداختی بهمنظور تأمین هزینههای انتخاباتی ،مؤثر است.
با اینکه افشای هزینههای انتخاباتی شرط الزم برای کنترل این هزینههاست ،اما شرط کافی
نیست .در واقع ،در یک رویکرد جامع نسبت به هزینههای انتخاباتی توجه ویژه به موارد ذیل
ضرورت دارد .1 :کنترلهای داخلی احزاب سیاسی .2 ،اختیارات دستگاههای نظارتی مستقل و
 .3نظام شکایت داخلی که امکان نظارت را برای جامعه مدنی و رسانهها فراهم میآورد .بدون
اجرای مؤثر کنترلهای داخلی و خارجی ،مقررات و یارانههای اختصاصی مرتبط با هزینههای
انتخاباتی-خواه ممنوعیتها یا محدودیتهایی در خصوص آنها وجود داشته یا الزاماتی در
خصوص افشا مقرر شده باشد -کمترین تأثیرگذاری را دارد و به احتمال زیاد تخلفات گسترده
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در مورد آنها صورت میگیرد .بنابراین ،تمامی متغیرهایی که به آنها اشاره شد ،برای حفظ
مشروعیت قوانین مرتبط با هزینههای انتخاباتی و تضمین کنترل کارامد ضرورت دارد
(.)Walecki, 2007: 83

افشای هزینههای انتخاباتی از شرایط ضروری برای نظام کنترل عمومی هزینههای
انتخاباتی است ،و الزاماتی گوناگون در خصوص افشا ،در قدوانین کشدورهای مختلدف
وضع شده است .احزاب سیاسی ملزماند که هزینه انتخاباتی خدود را شدکل روزانده یدا
دورهای به مقامات دولتی گزارش کنندد و در اغلدب نظدامهدای انتخابداتی ،کمیتدههدای
انتخاباتی و نامزدها ملزماند که گزارش ویژهای را در طول مبارزات انتخابداتی خدود یدا
پس از خاتمه آن ارائه دهند .برای مثال در آلمان ،هر حزب باید اظهارنامه مالی سالیانهای را
به رئیس مجلس بوندستاگ ارائه کند .در فرانسه مقامات اداری مسدتقل هزیندههدای انتخابداتی
12

نامزدها را حسابرسی میکنند که گزارش این حسابرسی باید بعد از انتخابات بایگانی شود.

بهطور کلی افشای هزینههای انتخاباتی میتواند به تحقق اهداف ذیل بینجامد:
 .1افشای مالی نقش اصلی را در تحقق شدفافیت کامدل در فرایندد انتخابدات دارد ،ایدن
امکان را برای رأیدهندگان فراهم میآورد که در مورد نامزدهدای انتخابداتی آگداهی
بیشتری یابند و در نتیجه با آگاهی هرچه بیشتر در انتخابات شرکت کنند؛
 .2الزامات در خصوص افشای منابع مالی هزینههای انتخاباتی احتماالً نامزدها یا احزاب
را ترغیب میکند که منابع مالی خود را به شیوهای جمعآوری و هزینه کنند که بدرای
اکثریت رأیدهندگان پذیرفته باشد و مانع از رسواییهای مالی سیاسی شود؛
 .3افشا بهعنوان مانع اصلی در برابر فساد و اعمال نفوذ عمل میکند ،زیرا سبب میشود
که بده و بستانهای مالی بین احزاب سیاسی و شرکتها از چشم مردم دور نماند؛
 .0افشای عمومی میتواند بهعنوان مانع در برابر هزینههدای گدزاف تبلیغدات انتخابداتی
عمل کند یا اینکه موجب شود پول دیگر نتواند بهعنوان عنصری قدرتمند در فرایندد
انتخابات عمل کند (.)USAID, 2004: 34
نظام هزینههای انتخاباتی باید افشای تمامی هزینههای انتخاباتی را بهطور جامع الزامی کند.
 .1کمکهای دریافتی :احزاب سیاسی یا نامزدها باید مقدار و ماهیت کمکهای دریافتی (خواه
به شکل چک ،نقد یا به اشکال غیرپولی) و هویت هریک از کمککنندگان را افشا کنند.
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 .2هزینههای انتخاباتی :قوانین باید افشای کامل هزینهها ،از جمله تاریخ و مقدار هزینده
و گیرندگان ،و کلیه دیون و مسئولیتها را کده بدر احدزاب و نامزدهدا تحمیدل شدده
است ،الزامی کنند.
.3

افشای وامها و سایر مزایای مالی دریافتی احزاب ،از جمله هویت وامدهنده ،تداریخ
و مقدار وام اصلی یا مزیت مالی و تاریخی که وام یا مزیت مالی پرداخت شده است،
الزامی شود (.)The Electoral knowledge Network, 2012

 .3نظام مالی انتخابات در ایران
بهمنظور تعیین وضعیت نظام مالی انتخابات در ایران ،در این بخش قوانین مرتبط با تأمین مالی
انتخابات در هریک از انواع انتخابات در ایران بررسی میشود.

 .1-5سیاستهای کلی انتخابات
نظارت و شفافیت در تأمین مالی هزینههای انتخاباتی برای اولینبار در «سیاستهای کلی
انتخابات» ابالغی مقام رهبری در سال  ،1331به الزام قانونی تبدیل شد .مطابق با بند 0
سیاستهای کلی:
 .1حدود و نوع هزینه و منابع مجاز و غیرمجاز انتخاباتی باید مشخص شود؛
 .2احزاب و نامزدهای انتخاباتی ملزم به شفافیتسازی منابع مالی هزینه انتخاباتی خدود
هستند؛
 .3منابع تأمین مالی انتخابات باید گزارش شود و مقامات صالحیتدار نیز باید نظدارت
دقیق بر آن داشته باشند؛
 .0با تخلفات مالی نامزدها و احزاب سیاسی برخورد شود.
در بند  6سیاستهای کلی هر نوع تأمین مالی هزینه انتخاباتی از طریق بیگانگان ممنوع شده است.

.2-5

نظام تأمین مالی انتخابات ریاست جمهوری در ایران

در قانون انتخابات ریاست جمهوری مصوب  1360/0/1صرفاً مقررات پراکنده و محدودی در
خصوص نظام مالی انتخابات وجود دارد .در قانون «اصالح مادهواحده الحاقی به قانون انتخابات
مجلس شورای اسالمی مصوب  »1371/1/6شیوههای تبلیغات انتخاباتی نامزدها و احزاب سیاسی
(استفاده از پالکارد ،کاروانهای تبلیغاتی )...محدود شده است که در خصوص ریاست جمهوری
نیز اجرا میشود .این مقررات در راستای کاستن از هزینههای انتخاباتی است.
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براساس ماده  61قانون انتخابات ریاست جمهوری ،استفاده از وسایل و سایر امکانات دولتی،
مؤسسات و نهادهایی که از بودجه عمومی استفاده میکنند و همچنین مؤسسات و نهادهایی که
دارایی آنها از اموال عمومی است ،در انتخابات ریاست جمهوری ممنوع است .با وجود این،
نوع کمک غیرمستقیم دولت به تأمین مالی انتخابات در این قانون وجود دارد .به این شکل که
برابر ماده  61این قانون نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری این امکان را دارند که بهطور
مساوی از صداوسیمای جمهوری اسالمی ایران برای معرفی برنامههای خود استفاده کنند .این
شکل از کمک دولتی ،نوعی پرداخت یارانه غیرمستقیم از سوی دولت به نامزدهای انتخابات
ریاست جمهوری است.

.3-5

نظام مالی انتخابات مجلس شورای اسالمی
در انتخابات مجلس بهدلیل وجود سابقه محلی نمایندگی ،تبلیغات انتخاباتی در مقایسه

با سایر انتخابات در ایران تحتالشعاع روابط پیش از مرحله نامزدی در انتخابات قرار میگیرد
و احتمال به خطا رفتن آن دوچندان میشود( درستی .)31 :1333 ،بنابراین نظارت و شفافیت
تأمین مالی انتخابات مجلس شورای اسالمی اهمیت بیشتری دارد .در خصوص نظام مالی
انتخابات مجلس شورای اسالمی ،عالوهبر مقررات پراکنده که در قانون انتخابات مجلس
شوری اسالمی وجود دارد ،قانون مستقلی با عنوان «قانون شفافیت و نظارت بر تأمین مالی
فعالیتهای انتخاباتی در انتخابات مجلس شورای اسالمی» در سال  1331تصویب شد .این
قانون نظام تأمین مالی انتخاباتی نسبتاً جامعی را در خصوص انتخابات مجلس شورای اسالمی
ایجاد کرده است.
در قانون انتخابات مجلس شورای اسالمی مصوب  1371/3/7و اصالحات بعدی،
برخی محدودیتها در خصوص چاپ پوستر ،بروشور ،بنر و ...مقرر شده است (تبصره  2ماده
 .)17به موجب ماده  63این قانون ،تشکیل ستاد انتخاباتی تنها محدود به مراکز بخشها ،شهرها
و شهرستانهاست .هر دو مقرره مذکور ،در راستای محدودیت هزینههای انتخاباتی مجلس
شورای اسالمی است .همچنین به موجب ماده  13این قانون ،تبلیغات انتخاباتی نامزدهای
مجلس شورای اسالمی ،با استفاده از امکانات صداوسیما در سطح ملی و استانی ممنوع است.
این ترتیب برخالف مقرراتی است که امکان استفاده از امکانات صداوسیما را به نامزدهای
انتخاباتی ریاست جمهوری برای معرفی برنامههای خود میدهد .ممنوعیت نامزدها و احزاب
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در استفاده از امکانات صداوسیما بهمنظور ارائه برنامههای خود نوعی محرومیت از کمک
غیرمستقیم دولت محسوب میشود.
در قانون شفافیت و نظارت بر تأمین مالی فعالیتهای انتخاباتی در انتخابات مجلس شورای
اسالمی مصوب  ،1313منابع مالی تأمین هزینه انتخاباتی ،ممنوعیتها و همچنین سقف هزینه
انتخاباتی تعیین شده است .مطابق ماده  3این قانون ،منابع مالی تأمین هزینه انتخاباتی مجلس
شورای اسالمی عبارتاند از:
 .1اموال و دارایی نامزد؛
 .2کمکهای احزاب و گروههای سیاسی؛
 .3کمکهای اشخاص حقیقی ایرانی و منابع و امکانات عمومی که مطابق ایدن قدانون و
سایر قوانین استفاده از آن برای تبلیغدات انتخابداتی مجداز اسدت ،مانندد سدالنهدای
اجتماعات.
در خصوص ممنوعیتهای منابع تأمین مالی هزینههای انتخاباتی موارد ذیل در این قانون
پیشبینی شده است:
 .1کمک اشخاص حقوقی بهجز احزاب و گروههای سیاسی .این ممنوعیت تمدامی
اشکال کمک را شامل میشود (تبصره  1ماده )3؛
 .2دریافت کمک از اشخاص بیگانه یا اشخاصی که بده یکدی از جدرائم اقتصدادی
محکوم شدهاند (تبصره  2ماده )3؛
 .3اسددتفاده از امکانددات عمددومی بدده موجددب مدداده  3قددانون مددذکور بددرای انجددام
فعالیتهای انتخاباتی تنها با رعایت مقررات این قدانون و سدایر قدوانین مدرتبط
مجاز اسدت .در مداده  13قدانون انتخابدات مجلدس شدورای اسدالمی  1371بدا
اصالحات بعدی هرگونه استفاده از اموال دولتی ممنوع شده است .بنابراین تنهدا
موارد مجاز استفاده از امکانات عمومی یارانههای دولتی است که به احدزاب یدا
نامزدهای پرداخت میشود.
مطابق ماده  1این قانون حداکثر هزینه انتخاباتی هر نامزد متناسب با پراکندگی جمعیت
محدوده جغرافیایی و نیز کرسیهای نمایندگی حوزه انتخابیه با پیشنهاد وزیر کشور و تأیید
هیأت مرکزی نظارت تعیین میشود .در خصوص سقف کمک به نامزدهای انتخاباتی از سوی
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اشخاص حقیقی به موجب تبصره  0ماده  ،1هر شخص حقیقی ،حداکثر به میزان  21درصد
سقف هزینههای یک نامزد که مطابق صدر ماده  1تعیین میشود ،میتواند کمک کند .اما برای
کمک احزاب و گروههای سیاسی سقفی تعیین نشده است.
موارد مرتبط با شفافیت هزینههای انتخاباتی و الزام به گزارشدهی در این قانون عبارتاند از:
الف) به موجب ماده  0این قانون کمکهای مالی مجاز به نامزدهای انتخاباتی باید شفاف
باشد ،به این صورت که هویت پرداختکننده و دریافتکننده کمک مشخص باشد؛
ب) افتتاح حساب از سوی نامزدها بهمنظور واریز ،برداشت و نقل و انتقال وجدوه و
منابع نقدی مربوط به هزینههای انتخاباتی در یکدی از باندکهدای دارای مجدوز
بانک مرکزی (ماده .)7
ج) تعیین نماینده مالی و معرفی آن به وزارت کشور (ماده )1؛
د) مطابق ماده  3نامزدها موظفاند تمامی مصارف و مخارج مرتبط با فعالیتهدای
انتخاباتی و هزینههای تبلیغاتی خود و منابع تأمین مالی ایدن هزیندههدا و میدزان
کمکهای مالی نقدی و غیرنقدی دریدافتی را بدهنحدو شدفاف در سدامانه مدالی
انتخابات ثبت کنند.
در خصوص الزام نامزدها به گزارشدهی ماده  11مقرر داشته است که نامزدها
عالوهبر اسناد و مدارک ،گزارش مالی خود را که شامل منبع تأمین هزینه انتخاباتی
است ،به تفکیک مذکور در ماده  3و همچنین امکاناتی را که از منابع عمومی دریافت
میکنند ،همراه با اسناد مالی آن به وزارت کشور و هیأت مرکزی ارسال کنند.
در مجموع مقررات قانون  1313در خصوص تأمین مالی انتخابات مجلس شورای
اسالمی نسبتاً جامع است و میتواند الگویی برای ایجاد نظام مالی انتخابات ،در سایر
انتخابات در ایران باشد.

.4-5

تأمین مالی انتخابات شوراهای اسالمی

به موجب ماده  71قانون «تشکیالت ،وظایف و انتخابات شوراهای اسالمی کشور و
انتخاب شهرداران مصوب  1371/3/1و اصالحات بعدی» ،نحوه فعالیت تبلیغات انتخاباتی،
مدت زمان تبلیغات ،محدودیتها و ممنوعیتها و سایر شرایط و مقررات مربوط به موجب
آییننامه اجرایی این قانون تعیین خواهد شد .آییننامه اجرایی انتخابات شوراهای اسالمی شهر
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در تاریخ  1311/0/16مصوب شد و در خصوص شوراهای اسالمی روستا و بخش ،آییننامه
دیگری در تاریخ 1311/0/16تدوین شد .فصل پنجم آییننامه انتخابات شورای اسالمی شهر به
بحث تبلیغات انتخاباتی اختصاص داده شده است .هرچند در ماده  62اصالحی  1311استفاده
از امکانات دولتی مانند صداوسیما ،امکانات وزارتخانهها ،ادارات و مؤسسات ممنوع شده
است ،اما این ممنوعیت مطلق نیست .مطابق تبصره  3ماده  62این آییننامه استفاده از امکانات
تبلیغی مؤسسات که بهنحوی از بودجه عمومی استفاده میکنند ،در چارچوب قرارداد و با
پرداخت هزینه مجاز است .به موجب تبصره  0الحاقی ماده مذکور مصوب  ،1311استفاده از
امکانات دولتی مشروط به اخذ مجوز از مقامات ذیصالح و پرداخت هزینه منع قانونی ندارد.
با این حال ،استثنائات مذکور را نمیتوان شکلی از تأمین مالی انتخابات از طریق منابع عمومی
تلقی کرد ،زیرا استفاده از امکانات دولتی در موارد مذکور با پرداخت وجه صورت میگیرد.
در آییننامه انتخابات شوراهای اسالمی روستا و بخش  1311در فصل پنجم مقررات
مشابهی در بحث تبلیغات پیشبینی شده است.
در مجموع ،انتخابات شوراها در ایران فاقد نظام جامع تأمین مالی انتخاباتی است.

.5-5

نظام تأمین مالی و هزینه انتخاباتی مجلس خبرگان

فصل چهارم «آییننامه اجرایی قانون انتخابات مجلس خبرگان مصوب 1361/7/11
شورای نگهبان با اصالحات بعدی» در خصوص تبلیغات انتخابات خبرگان رهبری
است .مطابق تبصره  2ماده  26الحاقی  1311/3/3به آییننامه مذکور« ،استفاده از
هرگونه آثار تبلیغاتی نامزدها و طرفداران آنان اعم از کاغذی ،پارچهای ،مقوایی ،فلزی و
یا هر جنس دیگر با ابعاد بیشتر از  111× 71سانتیمتر ممنوع است» .اثر این ممنوعیت
در عمل ،کاستن از هزینه انتخاباتی نامزدها خبرگان است .در این آییننامه بهصراحت
ممنوعیت استفاده از امکانات دولتی برای تبلیغات انتخاباتی مقرر شده است .با وجود
این ،نامزدهای انتخابات خبرگان میتوانند از امکانات صداوسیمای استانی بهطور
مساوی برای تبلیغ برنامههای خود استفاده کنند .در اختیار قرار گرفتن رسانه دولتی در
این ماده را میتوان نوعی کمک غیرمستقیم دولتی به نامزدها تلقی کرد.
در تحلیل نظام مالی انتخابات مجلس خبرگان رهبری ،میتوان استدالل کرد که به
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استثنای موارد پراکنده ،فاقد نظام مالی انتخاباتی است.

 .5آسیبشناسی نظام تأمین مالی انتخابات ایران و ارائه الگوی مطلوب
یکی از ضعفهای اساسی نظام انتخاباتی ایران نبود سازوکاری برای پیشبینی سقف
هزینه ،کنترل منابع دریافتی و ضوابط حسابرسی نامزدهای بوده است (بزرگمهری،
 .)10 :1316به استثنای نظام مالی انتخابات مجلس شورای اسالمی در سایر انتخابات
ضوابط مشخصی در خصوص هزینه انتخاباتی و شفافیت مالی وجود ندارد .در این
قسمت ضمن آسیبشناسی نظام انتخاباتی ایران در زمینه تأمین مالی انتخابات ،الگوی
مطلوب نیز ترسیم میشود.
.1-5

محدودیتها و ممنوعیتها

در خصوص محدودیتها و ممنوعیتهای مرتبط با تأمین مالی انتخابات در ایران،
به استثنای نظام انتخاباتی مجلس شورای اسالمی ،در سایر انتخابات تنها بهطور کلی به
برخی مصادیق محدودیتها و ممنوعیتها اشاره شده است .در نظام انتخاباتی ایران
الزم است که محدودیتها و ممنوعیتهای ذیل در خصوص انتخابات پیشبینی شود:
 .1ممنوعیت دریافت کمک از سوی دول یا احزاب بیگانه؛ با وجود ذکر این ممنوعیدت
در سیاستهای کلی انتخابدات ابالغدی مقدام رهبدری ،امدا الزم اسدت در قدوانین و
مقررات انتخاباتی نیز تصریح شود.
 .2کمک اشخاص حقوقی؛ کمک به نامزدها و احزاب سیاسی از سوی اشخاص حقوقی
حقوق خصوصی حسب مورد یا باید ممنوع یا میزان آن محدود شود.
 .3ممنوعیت کمکهای بینام به نامزدهای انتخاباتی یا احزاب؛ این ممنوعیت بدهمنظدور
شفافیت هرچه بیشتر هزینههای انتخاباتی باید اعمال شود.
 .0ممنوعیت استفاده از منابع دولتی برای احزاب و نامزدهای انتخاباتی نباید بدهصدورت
مطلق باشد .برای مثال استفاده از صداوسیما و برخی امکانات دولتی بهطدور مسداوی
برای همه احزاب و نامزدهای انتخاباتی ابزار کمک غیرمستقیم دولت به تدأمین مدالی
انتخابات است.
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 .1محدودیتهای مرتبط با تأمین مالی انتخابات شدامل محددودیتهدایی در خصدوص
سقف کمک به احزاب یدا نامزدهدای انتخابداتی و نیدز محددودیت هزینده انتخابداتی
نامزدها یا احزاب سیاسی در نظام حقوقی باید شامل موارد ذیل شود:
الف) تعیین سقف برای مقدار کمک که طی یک دوره زمانی (بهطور معمول در یک سال)
میتواند به یک حزب یا نامزد پرداخت شود؛
ب) تعیین سقف مجاز کمک به احزاب سیاسی در خصوص یک انتخابات؛
ج) محدودیت مربوط به کمکهایی که میتواند به یک نامزد صورت گیرد؛
د) در خصوص محدودیتهای مرتبط با هزینههای انتخاباتی ضرورت دارد سقف
هزینههایی که یک حزب یا یک نامزد انتخاباتی در طی یک سال یا در یک انتخابات
میتواند انجام دهد ،تعیین شود.
شایان ذکر است که این موارد در ارتباط با انتخابات مجلس شورای اسالمی در قانون
شفافیت و نظارت بر تأمین مالی فعالیتهای انتخاباتی در انتخابات مجلس شورای

اسالمی مصوب 1331بهتفصیل برشمرده شده است.
.2-5

تأمین بخشی از هزینههای انتخاباتی از سوی دولت

استدالل کلی در خصوص تأمین هزینههای انتخاباتی با استفاده از کمک دولتی ،این است که
فعالیت سیاسی بدون پول امکانپذیر نیست ،و اینکه ارائه کمک از سوی دولت به شکل
قاعدهمند بهمنظور تأمین مالی هزینههای انتخاباتی موجب ترغیب تکثرگرایی سیاسی میشود و
همزمان آثار منفی پول در سیاست را خنثی میکند ( .)Ohman, 2012 :22تأمین بخشی از
هزینه نامزدها از طریق کمک دولتی به دو شکل مستقیم و غیرمستقیم انجام میگیرد .در شکل
مستقیم کمک دولتی به نامزدهای انتخاباتی پرداخت یارانه انتخاباتی است که رایجترین شکل
کمک دولتی است .اما نوع دیگر کمک دولتی به انتخابات ،کمکهای غیرمستقیم دولتی مانند
معافیت مالیاتی یا امکان استفاده از امکانات رسانه دولتی بهطور مساوی برای همه نامزدهای
است (.)The Electoral knowledge Network, 2012

در ایران استفاده از امکانات عمومی و دولتی در تبلیغات انتخاباتی ممنوع شده است و تنها
استثنا استفاده از امکانات صداوسیما در تبلیغات انتخابات ریاست جمهوری بهطور رایگان
است .در خصوص شوراها استفاده از امکانات دولتی در شرایطی و با پرداخت هزینه پیشبینی
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شده است .در خصوص انتخابات مجلس شورای اسالمی ،مطابق بند  0ماده  3قانون شفافیت و
نظارت بر تأمین مالی فعالیتهای انتخاباتی در انتخابات مجلس شورای اسالمی ،استفاده از
امکانات دولتی در حدود مقررات این قانون و سایر قوانین و مقررات مجاز تلقی شده است .با
این حال در این قانون مصادیق مرتبط با کمک دولتی به نامزدهای انتخابات مجلس شورای
اسالمی مشخص نشده است.
در قانون پیشین «فعالیت احزاب ،جمعیتها و انجمنهای سیاسی و صنفی و انجمنهای
اسالمی یا اقلیتهای دینی شناختهشده» مصوب 1361و اصالحات بعدی اشارهای به کمک
دولت به احزاب نشده و تنها در ماده  11این قانون تصریح شده بود« :بودجه گروهها باید از
طرق مشروع و قانونی تأمین و به شکل مشروع و قانونی صرف گردد» .در بند  12ماده 121
برنامه ششم توسعه کمک دولت به احزاب سیاسی وجود داشت که بهدلیل ایراد شورای نگهبان
حذف شد 13.ایراد شورای نگهبان به بند  12ماده  121قانون برنامه ششم توسعه ،مربوط به
نحوه تخصیص یارانه به احزاب در این قانون بود که برای تأمین نظر شورای نگهبان مقرر شد
پرداخت یارانه احزاب از سوی دولت اختیاری باشد و دولت در صورت وجود اعتبار یارانه
احزاب را بپردازد .در اصالح صورتگرفته ،مقرر شد دولت یارانه احزاب را مطابق با قانون
فعالیت احزاب و گروههای سیاسی پرداخت کند.
در «قانون نحوه فعالیت احزاب و گروههای سیاسی» مصوب  ،1330بهصراحت بحث پرداخت
یارانه به احزاب مقرر شده است .در تبصره  1ماده  16قانون احزاب مقرر شده است که دولت
باید هر ساله ردیفی را در بودجه ساالنه کل کشور به یارانه احزاب اختصاص دهد .احزاب
مکلفاند یارانههای دولتی را در راستای اهداف و برنامهریزیهای حزب هزینه کرده و گزارش
آن را در پایان هر سال به کمیسیون احزاب ارسال کنند .ضمانت اجرای تخلف از مقررات این
ماده ممنوعیت احزاب از دریافت مجدد یارانههای دولتی است (تبصره ماده .)17
پرسشی که همواره در خصوص پرداخت یارانههای دولتی به احزاب سیاسی مطرح بوده ،نحوه
اختصاص این یارانههاست .اساسنامه «خانه احزاب» مصوب  1373/12/22بند  11ماده  7یکی از
وظایف خانه احزاب را توزیع یارانههای مصوب و کمکهای اشخاص (حقیقی و حقوقی) اعم از
دولتی و غیردولتی مقرر داشته است .اما معیاری در خصوص نحوه توزیع ارائه نکرده بود .در
آییننامه «نحوه پرداخت یارانه به احزاب و گروههای مشمول قانون فعالیت احزاب ،جمعیتها و
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انجمنهای سیاسی و صنفی و انجمنهای اسالمی با اقلیتهای دینی شناختهشده» مصوب
 1311/1/31هیأت وزیران با اصالحات بعدی ،ترتیباتی برای کمک به احزاب و گروههای سیاسی
قانونی براساس امتیازبندی و محاسباتی که وزارت کشور با تصویب کمیسیون ماده  11قانون
مذکور انجام میدهد ،اندیشیده شده است (احمدی و هاشمی.)11 :1331 ،
نوع دیگر از کمک دولت به انتخابات به شکل غیرمستقیم بهمنظور انجام تبلیغات انتخاباتی
معافیتها و امتیازات مالیاتی ،استفاده از امکانات رسانه ملی است .در نظام انتخاباتی ایران تنها
در خصوص انتخابات ریاست جمهوری و خبرگان رهبری استفاده از امکانات صداوسیما
پیشبینی شده است .اما در انتخابات شوراها و مجلس شورای اسالمی ،چنین حقی برای
نامزدها و احزاب سیاسی پیشبینی نشده است .معافیتها و امتیازات مالیاتی بهویژه در
خصوص احزاب سیاسی و هزینهکرد نامزدها در نظام انتخاباتی ایران وجود ندارد.

.3-5

افشای منابع مالی

براساس ماده  11قانون شفافیت و نظارت بر تأمین مالی فعالیتهای انتخاباتی در انتخابات
مجلس شورای اسالمی مصوب  ،1331نامزدها مکلفاند که گزارش مالی خود را بهتفصیل به
وزارت کشور و هیأت مرکزی نظارت ارسال کنند .با این حال ،در سایر قوانین انتخاباتی افشای
هزینههای مالی نامزدها یا احزاب مقرر نشده است .ازاینرو ضرورت دارد که احزاب سیاسی یا
نامزدهای انتخاباتی ملزم شوند که گزارش رسمی درباره هزینههای خود را به مقامات مسئول
ارائه کنند .در این گزارش باید اطالعات مرتبط با هزینههای انتخاباتی برای عموم افشا شود.
در ایران نامزدها و احزاب سیاسی در انتخابات ریاست جمهوری ،شوراهای شهر و روستا و نیز
خبرگان رهبری الزام در خصوص افشای منابع مالی خود ندارند.

.4-5

نظارت و ضمانت اجرا

نظارت بر هزینه انتخاباتی در نظام انتخاباتی ایران ،صرفاً در خصوص انتخابات مجلس
شورای اسالمی ،در مواد  3و  11قانون شفافیت و نظارت بر تأمین مالی هزینه تبلیغات
انتخاباتی در انتخابات مجلس شورای اسالمی مقرر شده است .مطابق ماده  3این قانون نامزدها
موظفاند منابع تأمین مالی انتخابات و همچنین هزینههای خود را در سامانه مالی انتخابات
ثبت کنند که این اطالعات از سوی کمیسیون ماده  11احزاب و همچنین هیأتهای نظارت و
اجرایی انتخابات مجلس شورای اسالمی قابل دسترسی است.
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در خصوص انتخابات شوراهای اسالمی شهر و روستا ،ریاست جمهوری و مجلس خبرگان
رهبری چون مقررات تفضیلی در خصوص نظارت بر تأمین مالی و هزینههای انتخابات و ارائه
گزارش مالی وجود ندارد ،ازاینرو بحث نظارت بر تأمین مالی انتخابات و هزینه انتخاباتی تنها
در موارد متفرقه مذکور در قوانین هریک از انتخابات مذکور مطرح است.
در خصوص پیشبینی ضمانت اجرا در زمینه تخلفات نامزدها یا احزاب سیاسی ،این ضمانت
اجرا حسب مورد شدید ،یعنی کیفری یا ضمانت اجراهای غیرکیفری مانند محرومیت نامزد یا
حزب سیاسی از انتخابات است .غیر از انتخابات مجلس ،در سایر انتخابات به استثنای موارد
خاص ضمانتاجرایی اساساً وجود ندارد ،زیرا ممنوعیت یا محدودیتی وجود ندارد.

نتیجه گیری
در راستای تدوین قانون جامع در خصوص نظام مالی انتخابات در ایران اقداماتی انجام گرفته
است که برای نمونه میتوان به الیحهای تحت عنوان «شفافیت منابع مالی و هزینههای انتخاباتی»
اشاره کرد که در سال  1330به مجلس شورای اسالمی تقدیم شده ،اما همچنان به تصویب نهایی
نرسیده است .در «سیاستهای کلی انتخابات» ،ابالغی مقام رهبری در سال  ،1331در بند ،0
ایجاد نظام جامع مالی انتخابات مقرر شد .با این حال ،به استثنای «قانون شفافیت و نظارت بر
تأمین مالی فعالیتهای انتخاباتی در انتخابات مجلس شورای اسالمی مصوب  »1331و نیز برخی
مقررات پراکنده در قوانین مربوط به هریک از انتخابات ،اساساً نظام مالی در خصوص انتخابات
در ایران وجود ندارد .حتی قانون شفافیت و نظارت بر تأمین مالی فعالیت انتخاباتی مجلس
شورای اسالمی نیز جامعیت الزم را ندارد .برای مثال در بحث کمک دولت به انتخابات شامل
نحوه تخصیص یارانههای دولتی به احزاب و نامزدهای انتخاباتی و کمکهای غیرمستقیم دولتی،
پیشبینی صورت نگرفته است .در هر صورت با توجه به اینکه این قانون نخستین تجربه
قانونگذاری در ایران در این زمینه است ،اقدامی مثبت و به جلو تلقی میشود و اجرای آن در
عمل راهنمایی برای ترسیم نظام جامع مالی انتخاباتی در کل انتخابات ایران خواهد بود.
در خصوص قسمت دوم پرسش تحقیق (نظام مطلوب تأمین مالی در ایران باید چگونه
باشد؟) ،با مالحظه استانداردهای یک نظام مالی انتخابات که در این تحقیق بهتفصیل بحث
شد ،نظام مناسب تأمین مالی انتخابات ایران باید موارد ذیل را شامل شود:
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 .1وضع ممنوعیت و محدودیت در خصوص هزیندههدای انتخابداتی .ممنوعیدت شدامل
برخی اقسام تأمین مالی انتخابات ،مانند تأمین مالی هزیندههدای انتخابداتی ،از طریدق
منابع خارجی یا ممنوعیت مشارکت اشخاص با سابقه فساد اقتصادی در تأمین مدالی
انتخابات میشود و محدودیت شامل تعیین سقف کمکهدا و هزیندههدای انتخابداتی
است؛
 .2افشای منابع مالی ،میزان کمکها و مشخصات اعانهدهندگان به احزاب یدا نامزدهدای
انتخاباتی؛
 .3مشارکت دولت در تأمین هزینههای انتخاباتی به شکل پرداخت یارانده بده احدزاب و
نامزدها بهمنظور تأمین هزینههای انتخاباتی و اختصاص یارانههای دولتی بده احدزاب
سیاسی بر مبنای معیارهای عینی (رعایت اصل برابری و عدالت)؛
 .0امکان دسترسی احزاب و نامزدهای انتخاباتی به کمکهای غیرمستقیم دولتدی .بدرای
مثال استفاده از امکانات صداوسیما بهطور مجدانی ،بدرای انجدام تبلیغدات انتخابداتی
صرفاً نباید به انتخابات ریاست جمهوری و خبرگان منحصر باشد .سایر کمکهدای
غیرمستقیم مانند معافیت مالیاتی در خصوص احزاب سیاسی و درآمدهای نامزدهدای
انتخاباتی مستقل نیز باید در نظام انتخاباتی ایران پیشبینی شود؛
 .1وضع ضمانتاجراهای کیفری و مدنی نسبت به نامزدها یا احزابی کده از نظدام مدالی
انتخابات تخلف میکنند.
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مطابق بودجه سنواتی براساس آییننامۀ تخصیص مییابد که به پیشنهاد وزارت کشور به تصویب هیئت وزیران
.».میرسد
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