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 دهیچک
اهمیت موضوع  ایران است.بات در انتخا ینظام مال یشناسبیآساین تحقیق درصدد 

نظام مالی انتخابات است و  سالمتمتضمن تا حد زیادی  درستی و صحت انتخاباتکه  روستآناز
به . شودانتخابات در ایران تصویب  خصوصاین ضرورت وجود دارد که نظام جامع مالی در 

انتخابات ریاست  ت، دراستثنای نظام مالی انتخاباتی مجلس شورای اسالمی که تا حدودی جامع اس
اساساً نظام مالی انتخابات وجود  شورای اسالمی شهر و روستا، جمهوری، مجلس خبرگان رهبری و

نظام مالی انتخابات در ایران چیست و نظام درست تأمین  یهابیآسکه است این پرسش ندارد. 
و  یاکتابخانهش مالی انتخابات در ایران چگونه باید باشد؟ پژوهش حاضر با استفاده از رو

که  دهدیم پژوهش نشان یهاافتهی توصیفی انجام گرفته است. -یاز رویکرد تحلیل یریگبهره
و سایر کشورها،  یالمللنیبدر مقایسه با استانداردهای تی ایران انتخابامالی  نظام یهاچالش نیترمهم

کرد هزینه یدهگزارشبع مالی، الزام نامزدها و احزاب به افشای منا مانند یوضع مقررات در موارد
صریح بر  هاتیمحدودو  هاتیممنوعمنابع مالی تأمین هزینه انتخاباتی به نهاد ناظر انتخابات، وضع 

 فری برای نامزدها و احزاب متخلف،اجراهای حقوقی و کیضمانتنامزدها و احزاب،  یهانهیهز
و نامزدهای و ارائه معیار شفاف به احزاب  مستقیم و غیرمستقیم طوربهکمک دولتی پرداخت 

     دولتی به احزاب است.  یهاارانهیتخصیص  منظوربه
 .انتخابات، ایران، استانداردهای تأمین مالی انتخابات، نظام مالی انتخابات :واژگان کلیدی
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 مقدمه  
نظام جامع تأمین  نبوداصلی نظام انتخاباتی ایران،  یهاچالشدر وضعیت کنونی، یکی از 

مالی انتخابات است. ضرورت ایجاد نظام جامع مالی انتخاباتی در ایران، اولین بار در 

 0مورد توجه قرار گرفت. بند 1331 ماهمهر 20ابالغی مقام معظم رهبری در تاریخ  یهااستیس

تعیین حدود و نوع هزینه و منابع مجاز و غیرمجاز »عنوان  باکلی انتخابات  یهااستیس

 مراجع به اعالم و سیاسی هایتشکل و داوطلبان انتخاباتی هاییت منابع و هزینهانتخاباتی، شفاف

 «مالی تخلفات با برخورد چگونگی و شیوه تعیین و آن بر دقیق نظارت اعمال و صالحذی

ضرورت ایجاد نظام مالی انتخاباتی در ایران است. در حال حاضر،  خصوصخاص، در  طوربه

قانون شفافیت و نظارت بر تأمین »نظام مالی انتخابات ایران،  زمینۀ تنها قانون نسبتاً جامع در

است که صرفاً « 1331انتخاباتی در انتخابات مجلس شورای اسالمی مصوب  یهاتیفعالمالی 

نظام مالی انتخابات مجلس شورای اسالمی است. تصویب این قانون نخستین  خصوصدر 

خابات در تاریخ ایران است. انتخابات ریاست در زمینه نظام مالی انت یقانونگذارتجربه 

 یجمهوری، شوراهای شهر و روستا و مجلس خبرگان رهبری همچنان فاقد قانون جامع

 تنظیم نظام مالی انتخابات است.  منظوربه

از: گسترش فساد  اندعبارتپیامدهای نبود نظام جامع مالی انتخابات در ایران  نیترمهم

کسب آرا،  منظوربهغیرقانونی از سوی نامزدها یا احزاب سیاسی  یهاهیروتوسل به  ،سیاسی

حاصل از اعمال  یهاپولبرای نمونه خرید و فروش آرا و استفاده از منابع غیرقانونی از جمله 

و نامزدهایی که توان مالی ضعیفی در مقایسه با احزاب و  هاگروهحذف  ،مجرمانه و پولشویی

گسترش  ،ده غیرقانونی از منابع عمومی از سوی حزب حاکماستفا ،نامزدهای متمکن دارند

 ،تراکت و بروشور. بنابراین الزمه سالمت انتخابات هیرویباسراف و اتالف منابع، مانند چاپ 

وجود نظام جامع مالی انتخاباتی است. در این نظام مالی انتخاباتی ضرورت دارد که منابع تأمین 

اب، نحوه کمک دولت به نامزدها و احزاب سیاسی و نظارت کرد نامزدها و احزهزینهدرآمد و 

 .دشوتعیین  یدهگزارشاز طریق نظام افشا و  هانهیهزبر این 

الزم  یهاشنهادیپمالی انتخاباتی و  جامع وهدف از انجام این تحقیق ترسیم نظام مطلوب 

ین منظور نخست در این زمینه برای اصالح نظام مالی کنونی انتخابات در ایران است. به ا

و قوانین کشورهای دموکراتیک  یالمللنیبکه الگوی مطلوب با مالحظه اسناد  دشویمتالش 
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معیاری برای اصالح نظام انتخاباتی ایران استفاده  عنوانبهمطلوب  یسپس این الگو شود،تعیین 

برای  یاکتابخانهاز روش  آنتحلیلی است و در انجام  -. روش این تحقیق توصیفیدشویم

نظام  یهابیآسپرسش این مقاله  این است که مطالب تحقیق استفاده شده است.   یآورجمع

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 

 شود.ایران تصویب  انتخابات تمامینظام مالی  زمینهدر  یون جامعقان

در بخش نخست، مفاهیم بنیادین تحقیق شامل نظام مالی انتخابات، ارتباط نظام مالی 

. در بخش دشویمانتخابات با سالمت انتخابات و شاخصه یک نظام مالی انتخاباتی تشریح 

نظام مالی انتخابات  یهایکاستابات در ایران، دوم، ضمن تعیین الگوی مطلوب نظام مالی انتخ

. در پایان این بخش، با لحاظ اجزای یک نظام مالی انتخاباتی دشویمایران نقد و بررسی 

شایسته که پیشتر تعیین شده است، مواردی که باید در ترسیم نظام جامع مالی انتخاباتی 

 . گرددیمگنجانده شود، پیشنهاد 

 مفاهیم   .1

موضوع تحقیق شامل مفهوم، ارتباط هزینه  خصوصث به طرح کلیاتی در در ابتدای بح

 خواهیم پرداخت.  مد اکاریک نظام مالی انتخاباتی  یهاشاخصهانتخاباتی با سالمت انتخابات و 

 تعریف نظام مالی انتخابات  .1-1
بات مجلس شورای انتخاباتی در انتخا یهاتیفعالقانون شفافیت و نظارت بر تأمین »در   

 1ماده  3بند مطابق آمده است.  عملبه،  تعریفی از نظام مالی انتخابات «1331المی مصوب اس

انتخاباتی  یهانهیهزکه جهت تأمین  شودیممالی انتخابات به مجموعه منابع گفته  نیتأم»این قانون، 

 «. شودیمانجام و یا صرف 

متصور است:  انتخاباتی هاینههزی کلی دو راه برای تأمین طوربه»با توجه به این تعریف، 

نخست توسط بخش خصوصی که همواره و در ادوار مختلف این امر وجود داشته است و دوم 

 . (17: 1311، پژوهگلشن) «شودمیسوی نهاد عمومی )دولت( که امروزه بیشتر بر آن تأکید  از

ا نامزدها از طریق است که احزاب ی هایشیوه تمامیبنابراین، منظور از نظام مالی انتخابات 

که شامل کمک اشخاص  کنندمیآن منابع مالی برای پوشش هزینه انتخاباتی خود را تأمین 

)حقیقی و حقوقی( و کمک دولت است. کمک دولت هم شامل کمک مستقیم و هم  خصوصی
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مالیاتی یا در اختیار  هایمعافیتکمک غیرمستقیم برای نمونه شامل است؛ کمک غیرمستقیم 

دن رسانه عمومی مانند رادیو یا تلویزیون است. بنابراین مفهوم تأمین مالی انتخابات قرار دا

 .  دشونمیمفهومی گسترده و تنها منحصر به منابع کمک مستقیم و مادی به نامزدهای و احزاب 

 ارتباط نظام مالی انتخابات و سالمت انتخابات .1-2

تطمیع، وعده شغل، پرداخت قروض  تحت تأثیر قرار دادن نتیجه انتخابات از طریق تهدید،

 اندمکلفشهروندان و کاندیداها  ،کشورها ممنوع است و اگر اتفاق افتده همدر  ،هاآنو نظایر 

(. برای تضمین سالمت انتخابات 322: 1336)قاضی،  کنندآن را به مقامات صالحه گزارش 

نامزدها و احزاب سیاسی که در نتیجه د شوضرورت دارد که نظام جامع مالی انتخاباتی ایجاد 

و از این  کنندغیرمجاز، منابع مالی انتخاباتی خود را تأمین  یهاوهیشنتوانند از طریق توسل به 

 طریق بتوانند نتیجه انتخابات را تحت تأثیر قرار دهند.  

نبودن  مندقاعده ،ساالرمردم یهانظام ریپذبیآسو نقاط  هاآفتدر حال حاضر، یکی از 

در ایام انتخابات است. یکی از  ژهیوبهسیاسی  یهاگروهملکرد مالی احزاب و منابع و ع

-اعمال نظارت مالی کند،کمک  یساالرمردم یهاهیپابه تقویت  تواندیمراهکارهایی که 

)گرجی ازندریانی،  نامزدهاستحزبی و هزینه انتخاباتی  یهاسازمانحقوقی دقیق بر منابع مالی 

تضمین سالمت انتخابات، مستلزم وجود نظام مالی انتخاباتی مناسب  (. بنابراین301: 1311

 موارد ذیل ضرورت دارد: ینیبشیپاست. برای تحقق این هدف، 

ارتباط جمعی برابر، همچون  لیوساداوطلبان از امکانات تبلیغاتی و  ههمبرخورداری  .1

 مطبوعات و رادیو و تلویزیون؛

بلیغاتی توسط دولت و جلوگیری از امکانات مالی ت هعادالنتأمین و تضمین  .2

از طریق تبلیغات  هاگروهناسالم انتخاباتی توسط برخی داوطلبان و  یهارقابت

 (. 220-223: 1332پرهزینه )هاشمی، 

کراتیک رژیم واخالقی اساسی را در خصوص ماهیت دم یهاپرسشانتخاباتی  یهانهیهز    

انتخاباتی حول دو اصل اساسی آزادی  نهیهزدر خصوص  هابحث. اغلب ندکیمسیاسی ایجاد 

 یک سو، که ممکن است در تعارض با هم قرار گیرند. از چرخدیمبیان و پیشگیری از فساد 

هزینه  یا مالی کمک طریق از) انتخاباتی مبارزات در مالی مشارکت اغلب برخی حقوقدانان

 در برابر نوان یکی از حقوق اساسیعبه باید که دانندیم عقاید سیاسی بیان ای ازگونه را( کردن
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وجود دارد که  نظراتفاقاین  اغلباز سوی دیگر،  .شود محافظت محدودیت انواع

انتخاباتی  یهانهیهزپیشگیری از فساد بر  منظوربه توانیمرا  هاتیمحدودو  یگذارمقررات

 ییبر توانا(. مدیریت صحیح تأمین مالی هزینه انتخابات See: baker, 1997) دکراعمال 

دولت ایجاد ، ثرؤم ی، حکمراننهو عادال ثرؤم شکل به انتخابات آزادبرگزاری  یبرا هاکشور

 (. Ohman & Zainulbhai, 2009: 15) گذاردیم یرفساد تأث یمو تنظ یکدموکرات

دموکراتیک است و احزاب سیاسی برای  یهااستیسدسترسی به منابع مالی از ضروریات 

سیاسی باید به منابع مالی دسترسی داشته باشند. با توجه به اینکه یند hفرانجام نقش خود در 

نظارت و شفافیت در  رونیازاسازد،  متأثرنتایج انتخابات را به شکل غیرمنصفانه  تواندیمپول 

ابزارهای نظارت و شفافیت مالی انتخابات، وضع  نیترمهمارتباط با آن ضرورت دارد. 

 انتخاباتی است.  یهانهیهز خصوصچنین الزام به افشا در ممنوعیت و محدودیت و هم

 نظام حقوقی تأمین مالی انتخابات .1-3

ن است ک، ممدهندیمارائه  غاتیه از تبلک یفی، با توجه به تعریشورکهر  ین انتخاباتیقوان     

چون  ییشورهاکمثال در  یبرا .ردیا نامحدود در نظر بگیغات را محدود یدر تبلدن کرنه یهز

 یاسینامزدها و احزاب س ی، ولدارد وجود یغات انتخاباتیردن تبلکنه یت در هزیا، محدودیکرآم

و  ندارندتی یمحدود یغات انتخاباتیدر تبل ردنکنه یهز یران برایچون فرانسه و ا ییشورهاکدر 

 تهمگان اس یان برابر براکجاد امیو ا یانتخابات یهانهیهزشتر یاهش هرچه بک، یهدف اصل

  (.22: 1311 ،یگرج یاظمک)

انتخاباتی را تنظیم و بر  یهانهیهزکه نحوه تأمین مالی  انددهکربسیاری از کشورها تالش   

در  ییهاتیمحدودو  هاتیممنوع. نظام تأمین مالی انتخابات ممکن است ندکنآن نظارت 

به ، میزان و نحوه توزیع و همچنین دسترسی هانهیهزخاصی از درآمدها و  نوعخصوص 

انتخاباتی را از طریق  یهانهیهزایجاد کند و شفافیت منابع مالی  میرمستقیغمستقیم یا  یهاارانهی

تخلفات  خصوصدر  ییاجراهاضمانتافزایش دهد. همچنین مقررات و  یدهگزارشافشا و 

 . دکنگرفته وضع صورت

 یهانهیهزانتخاباتی از سوی شخص ثالث، شامل  یهانهیهز در خصوص هاتیممنوع    

برای تبلیغات مبارزات  هارسانهمستقل، تبلیغات شخص ثالث یا زمانی است که از سوی 

که تعادل مناسبی د شوباید تالش  مذکور. در اعمال ممنوعیت شودیمانتخاباتی اختصاص داده 
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 ,See: baker) دشو)عدالت( و آزادی بیان برقرار  هافرصتتساوی  ،بین دو اصل بنیادین

انتخاباتی محلی  یهاحوزهرا برای نامزدهای  ییهاتیمحدود 1113انگلستان از سال (. 1997

انتخاباتی را برای  یهانهیهزکراتیکی است که محدودیت واعمال کرد. کانادا نخستین کشور دم

و محدودیت مشابهی را برای نامزدهای انتخاباتی محلی در سال  1370احزاب ملی در سال 

 .Buckley v(. دیوان عالی فدرال آمریکا در دعوای )Avis et al., 2017: 1)کرد تحمیل  2110

Valeo )زیرا معتقد بود که این  کرد،انتخاباتی را ابطال  یهانهیهزمربوط به  یهاتیمحدود

ق آزادی بیان شهروندان است که به موجب اصالحیه نخست قانون مداخله در ح هاتیمحدود

ضرورت دارد که نظارت دقیق بر  هاتیمحدودمدی این اکار منظوربه. دشاساسی آمریکا اعطا 

 .دشواجراهای جدی پشتیبانی ضمانتصورت گیرد و همزمان با  هاآن

. برخی اندکردهنوع خارجی را مم یهاکمکبسیاری از کشورها کمک مالی ناشناس یا    

. دانندیم یرقانونیغبرای اهداف سیاسی را  هاشرکت یهاکمکحتی  ،کراتیکودم یهانظام

انتخاباتی  یهانهیهزرا بر میزان مشارکت در  یهاتیمحدودمالی انتخاباتی  یهانظاماغلب 

. حداکثر سقف مجاز کمک انتخاباتی ممکن است با توجه به نوع کمک کنندیماعمال 

کمک )نامزد یا حزب( یا  کنندهافتیدریا  فردی شهروندان، اشخاص حقوقی( یهاکمک)

و  )رقابت نامزدها، مبارزات انتخاباتی ردیگیمهدف که برای آن تأمین هزینه صورت 

روزمره( متفاوت باشد. در برخی کشورها )برای نمونه آلمان( هیچ محدودیت  یهاتیفعال

توسط یک  تواندیمانتخاباتی که  یهانهیهزدر تأمین میزان مشارکت  خصوصقانونی در 

 .(Ohman, 2012: 13شخص یا شرکت انجام گیرد، وجود ندارد )

تأمین مالی انتخابات به مقامات و نهادهای نیاز دارند که مسئولیت نظارت،  یهانظام تمامی 

باید تعادلی بین  نگذارقانوداشته باشند.  عهده برانتخاباتی را  یهانهیهزکنترل و اجرا در امر 

رقابت  یهانهیهزمقررات تأمین مالی مد اکاراستقالل عمل نهاد نظارتی مسئول، اجرای 

 . دکنانتخاباتی و اجرای شایسته مقررات قانونی برقرار 

 انتخاباتی یهانهیهزدر خصوص  المللنیباستانداردهای  .5

غیردولتی و  یهاسازمانسوی  از المللنیباستانداردهای متفاوتی در سطح  در زمان حاضر

 انتخاباتی تعیین شده است. یهانهیهز خصوصدر  1سازمان جهانی شفافیت( ژهیوبهدولتی)

اتحادیه  ،3شورای اروپا ،2آمریکایی یهادولتمانند سازمان  یالمللنیب یهاسازماناقدامات 

https://en.wikipedia.org/wiki/Buckley_v._Valeo
https://en.wikipedia.org/wiki/Buckley_v._Valeo
https://en.wikipedia.org/wiki/Buckley_v._Valeo
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 یالمللنیب یهاتالش از ییهانمونههمگی  1و انجمن مقامات انتخاباتی اروپای مرکزی 0آفریقا

 ییهاراهبردایجاد نظام مالی انتخاباتی مناسب است. بسیاری از این استانداردها بر  منظوربه

 انتخاباتی برای عموم و نظارت بر آن مبتنی است.  یهانهیهزد که بر افشای نتأکید دار

مقرر داشته  6دبا درک این تأثیرگذاری، کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مقابله با فسا 

هر کشور عضو، همچنین مطابق با اهداف این کنوانسیون و براساس اصول اساسی »که است 

تا شفافیت در  دهدیمقانون داخلی خود اتخاذ اقدامات اداری و قانونی مقتضی را مدنظر قرار 

اب جایی که صدق کند تأمین مالی احز تأمین مالی نامزدها را برای مشاغل منتخب دولتی و در

 117، در خصوص ندهستکشوری که عضو این کنوانسیون  101از .«7سیاسی را نیز ارتقا دهد

به  نامزدهاالزام مورد در  توانیمکشور اطالعات کافی وجود دارد که براساس این اطالعات 

 هاآن درصد 17کشور یا  61کشور،  117. از بین این کردافشای منابع مالی خود قضاوت 

احزاب یا نامزدهای انتخاباتی  یهانهیهزدر خصوص افشای منابع درآمدی و الزاماتی رسمی 

 (.Ohman & Zainulbhai, 2009: 14)د نندار

، اخیراً در اروپا از سوی شورای اروپا تصویب شده یامنطقهبرنامه توسعه استانداردهای 

 یهانهیزهتنظیم  خصوصگذشته شورای اروپا اسناد متعددی را در  یهادههاست. طی 

کمیته وزرا به کشورهای »( 2113/0اخیر شماره ) نامههیتوص 1.استده کرانتخاباتی مصوب 

، 3«مالی احزاب سیاسی و مبارزات انتخاباتی نیتأمعضو در مورد قوانین مشترک علیه فساد در 

که اقدامات مناسبی ده کر، که از کشورهای عضو درخواست استاقدام در این زمینه  نیترجامع

، یاگسترده دامنهعمل آورند. این اقدامات بهانتخاباتی  یهانهیهزمبارزه با فساد در  منظوربهرا 

احزاب، از طریق محدودیت و ممنوعیت در زمینه منابع تأمین  یهاحساباز شفافیت کامل 

را شامل مد اکاراجراهای ضمانتمالی، تا تأمین مالی از طریق بودجه عمومی، اجرای مستقل و 

 خصوصعضو قوانینی را در  یهادولتکه است ده کر. شورای اروپا همچنین توصیه دشویم

احزاب  یهانهیهز یهاتیمحدودتأمین مالی احزاب سیاسی بر مبنای اصول اساسی، مانند 

 : است مقرر داشته نامههیتوص. بند پایانی مقدمه این دکنندرگیر در فعالیت انتخاباتی مصوب 

مالی احزاب  نیتأمنظام حقوق ملی خود، مقرراتی را علیه فساد در  عضو در یهادولت»

است که  یهادولتدر رابطه با  ژهیوبهسیاسی و مبارزات انتخاباتی مصوب نمایند. این توصیه 

 «.باشد، ندارندمد اکارو ثر ؤمکه جایگزین  یاژهیویا سیستم  هاهیروتاکنون قوانین، 
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انجمن مقامات انتخاباتی اروپای »و  11آمریکایی یهادولتمنشور دموکراتیک سازمان 

تبلیغات انتخاباتی ترویج  یهانهیهز خصوصمناسبی را در  یهاهیرونیز  11«مرکزی و شرقی

 ایپیشنهاد شده، از اهمیت ویژهمذکور دو نهاد  توسطکلی که  یهاهیتوص. اصول و اندداده

این  1وردار است. برای مثال ماده نوپای اروپای شرقی و آمریکا برخ یهایکراسودمبرای 

باال در مبارزات انتخاباتی  یهانهیهزبه مسئله  یاژهیوکه باید توجه است منشور مقرر داشته 

. همچنین در اجالسیه انجمن دشو ینیبشیپبرای این موضوع  یشود و سیستم شفاف و متعادل

ی بر از بین بردن نابرابری در کرواس 2111مقامات انتخاباتی اروپای مرکزی و شرقی در سال 

 مالی نامزدهای انتخاباتی تأکید شد. 

 انتخاباتی   یهانهیهزاستانداردهای ضروری در زمینه  .0
در زمینه تأمین مالی  تردهیچیپوضع مقررات  منظوربهاخیر تمایل عمومی کشورها  یهادههدر      

بوده است. سرعت تغییرات  صخصودولتی در این  یهاارانهیانتخاباتی و پرداخت  یهانهیهز

جدی را  یهاینگرانانتخاباتی در کشورهای مختلف  یهانهیهزمالی  نیتأم خصوصحقوقی در 

نویسندگان حقوقی   دگاهید ازکلی  طوربهاست.  کرده ایجاد هاآنهدف و اجرای مناسب  زمینهدر 

 وشش قرار دهد:انتخاباتی باید الزامات حداقلی زیر را تحت پ یهانهیهزمد اکارنظام 

 فرصت برابر برای حضور و رقابت در انتخابات؛ .1

 مندد نظدام ممانعت بازیگران سیاسی از آلوده شدن به فساد از طریق خریدد و فدروش    .2

 انتخابات از طریق سوءاستفاده از منابع دولتی؛یند افریا انحصار در  یرأ

رایدی علیده رقبدای    اج یهاسازوکارو غیرعادالنه از  زیآمضیتبعجلوگیری از استفاده  .3

 سیاسی؛ و

و  یآورجمدع شفافیت در خصوص چگدونگی   منظوربهتقاضا از احزاب و کاندیداها  .0

 (. Walecki, 2007: 75-93) هزینه کردن منابع مالی خود

برای دستیابی به نظام انتخاباتی منصفانه و رقابتی، کشورها همچنین باید امکانات مساوی      

که به د کننران سیاسی فراهم آورند و بازیگران سیاسی را ملزم برای مشارکت همه بازیگرا 

و در برابر شهروندان خود پاسخگو باشند. اصول بنیادین مرتبط با کنند شیوه شفاف رفتار 

از: ممنوعیت فساد  اندعبارت مذکور شودموجب تحقق اهداف  تواندیمانتخاباتی که  یهانهیهز

و  هانهیهز ینیبواقع ،مقررات مربوط به افشا ،(یرأو فروش  غیرقانونی )مانند خرید یهاهیروو 
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ممنوعیت در خصوص برخی از اشکال  ،انتخاباتی یهانهیهزتعیین سقف برای مشارکت در 

انتخاباتی به  یهانهیهز)مانند مشارکت خارجی، مشارکت در  انتخاباتی یهانهیهزمشارکت در 

و پرداخت یارانه دولتی مستقیم به نامزدها  (تجاری یهاشرکتشکل گمنام، مشارکت از سوی 

غیرمادی )از جمله مقررات مربوط به پخش  یهاکمکمالیاتی و  یهاتیمعاف ،یا احزاب

مقررات و  ،مقررات مربوط به نمایندگان مالی، حسابداری و حسابرسی ،تبلیغات انتخاباتی(

 ,Walecki) مبارزات انتخاباتیکنترل استفاده از منابع عمومی برای اهداف  منظوربهاقدامات 

2007: 75-93  .) 

 عنوانبهانتخاباتی همچنان  یهاارانهیو  هانهیهزدر خصوص  یگذارمقرراتمیزان مطلوب »

، کمترین تردید در این زمینه وجود دارد که حال نیاموضوعی جنجالی باقی مانده است. با 

انتخاباتی(  یهانهیهزدر کمک به  اغلب قوانین تنها به بیان اهداف )برای نمونه شفافیت

 طوربه. دکننچگونگی اجرای این اهداف بحث خصوص در  لیتفصبه، بدون آنکه اندپرداخته

در اجرا  کهیدرحال ،انتخاباتی تورم قوانین بسیار زیاد است یهانهیهزخالصه، در زمینه 

 (. Pinto-Duschinsky, 2002:  81) «ردیگیماقدامات کمتری صورت 

است که ثر ؤمانتخاباتی تنها در صورتی  یهانهیهز خصوصدر  هاتیممنوعو  هاتیمحدود     

کامل  یافشاوجود داشته باشد. بدون مد اکارمقررات مناسبی در زمینه افشا و همچنین اجرای 

 یهاتیمحدودو  هاتیممنوعانتخاباتی برای عموم، امکان نظارت و اجرایی کردن  یهانهیهز

انتخاباتی همچنین در تعیین اینکه  یهانهیهز یافشاانتخاباتی وجود ندارد.  یهانهیزهمرتبط با 

انتخاباتی را رعایت  یهانهیهزمرتبط با  یهاتیمحدودو  هاتیممنوعیک نامزد یا حزب سیاسی 

 است. ثر ؤمانتخاباتی،  یهانهیهزتأمین  منظوربهپرداختی  یهاارانهیو نیز محاسبه مقدار ده کر

ست، اما شرط کافی هانهیهزانتخاباتی شرط الزم برای کنترل این  یهانهیهز یافشااینکه  با    

انتخاباتی توجه ویژه به موارد ذیل  یهانهیهزنیست. در واقع، در یک رویکرد جامع  نسبت به 

 و نظارتی مستقل یهادستگاهاختیارات  .2داخلی احزاب سیاسی،  یهاکنترل .1ضرورت دارد: 

. بدون آوردیمفراهم  هارسانهنظام شکایت داخلی که امکان نظارت را برای جامعه مدنی و  .3

 یهانهیهزاختصاصی مرتبط با  یهاارانهیداخلی و خارجی، مقررات و  یهاکنترلثر ؤماجرای 

وجود داشته یا الزاماتی در  هاآندر خصوص  ییهاتیمحدودیا  هاتیممنوعخواه -انتخاباتی

و به احتمال زیاد تخلفات گسترده  ردداکمترین تأثیرگذاری را  -مقرر شده باشد خصوص افشا
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برای حفظ  ،اشاره شد هاآنمتغیرهایی که به تمامی . بنابراین، ردیگیمصورت  هاآن مورددر 

 ضرورت داردمد اکارانتخاباتی و تضمین کنترل  یهانهیهزمشروعیت قوانین مرتبط با 

(Walecki, 2007: 83.) 

 هایهزینهانتخاباتی از شرایط ضروری برای نظام کنترل عمومی  هایهزینهفشای ا
انتخاباتی است، و الزاماتی گوناگون در خصوص افشا، در قدوانین کشدورهای مختلدف    

ند که هزینه انتخاباتی خدود را شدکل روزانده یدا     ااست. احزاب سیاسی ملزمده شوضع 
 هدای کمیتده انتخابداتی،   هدای نظدام ر اغلدب  و د کنندد به مقامات دولتی گزارش  ایدوره

را در طول مبارزات انتخابداتی خدود یدا     ایویژهند که گزارش اانتخاباتی و نامزدها ملزم
را  ایسالیانهدر آلمان، هر حزب باید اظهارنامه مالی . برای مثال ددهناز خاتمه آن ارائه  پس

انتخابداتی   هدای هزینده اداری مسدتقل  . در فرانسه مقامات دکنبه رئیس مجلس بوندستاگ ارائه 
  12.دشوکه گزارش این حسابرسی باید بعد از انتخابات بایگانی  کنندمینامزدها را حسابرسی 

 :بینجامدبه تحقق اهداف ذیل  تواندمیانتخاباتی  هایهزینه یکلی افشا طوربه

ایدن   یندد انتخابدات دارد،  امالی نقش اصلی را در تحقق شدفافیت کامدل در فر   یافشا .1

نامزدهدای انتخابداتی آگداهی     موردآورد که در میفراهم  دهندگانیرأامکان را برای 

 ؛کنندو در نتیجه با آگاهی هرچه بیشتر در انتخابات شرکت  بندیابیشتری 

انتخاباتی احتماالً نامزدها یا احزاب  یهانهیهزافشای منابع مالی  در خصوصالزامات  .2

که بدرای  د کننو هزینه  یآورجمع یاوهیشخود را به  که منابع مالی ندکیمرا ترغیب 

 ؛دشومالی سیاسی  یهاییرسواپذیرفته باشد و مانع از  دهندگانیرأاکثریت 

 دشویم سببزیرا  ،ندکیمعنوان مانع اصلی در برابر فساد و اعمال نفوذ عمل بهافشا  .3

 دم دور نماند؛از چشم مر هاشرکتمالی بین احزاب سیاسی و  یهابستانکه بده و 

گدزاف تبلیغدات انتخابداتی     یهدا نهیهزمانع در برابر  عنوانبه تواندیمعمومی  یافشا .0

یندد  افرعنوان عنصری قدرتمند در بهپول دیگر نتواند  شودیا اینکه موجب  کندعمل 

 .(USAID, 2004: 34) دکنانتخابات عمل 

 . کندجامع الزامی  طوربهتخاباتی را ان یهانهیهز تمامیانتخاباتی باید افشای  یهانهیهزنظام 

دریافتی )خواه  یهاکمکدریافتی: احزاب سیاسی یا نامزدها باید مقدار و ماهیت  یهاکمک .1

 . کنندرا افشا  کنندگانکمکچک، نقد یا به اشکال غیرپولی( و هویت هریک از  شکل به
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تاریخ و مقدار هزینده   ، از جملههانهیهزانتخاباتی: قوانین باید افشای کامل  یهانهیهز .2

کده بدر احدزاب و نامزدهدا تحمیدل شدده        را هاتیمسئولو گیرندگان، و کلیه دیون و 

 .ندکنالزامی است، 

، تداریخ  دهندهوامو سایر مزایای مالی دریافتی احزاب، از جمله هویت  هاوامافشای   .3

 است، دهو مقدار وام اصلی یا مزیت مالی و تاریخی که وام یا مزیت مالی پرداخت ش

 (. The Electoral knowledge Network, 2012)د شوالزامی 

 نظام مالی انتخابات در ایران   .3

تعیین وضعیت نظام مالی انتخابات در ایران، در این بخش قوانین مرتبط با تأمین مالی  منظوربه

 .  دشویمانتخابات در هریک از انواع انتخابات در ایران بررسی 

 ابات کلی انتخ یهااستیس .5-1

کلی  یهااستیس»در  بارنیاولانتخاباتی برای  یهانهیهزنظارت و شفافیت در تأمین مالی       

 0 . مطابق با بنددش، به الزام قانونی تبدیل 1331ابالغی مقام رهبری در سال « انتخابات

 کلی: یهااستیس

 ؛دشوحدود و نوع هزینه و منابع مجاز و غیرمجاز انتخاباتی باید مشخص  .1

منابع مالی هزینه انتخاباتی خدود   یسازتیشفافاحزاب و نامزدهای انتخاباتی ملزم به  .2

 هستند؛

نیز باید نظدارت   دارتیصالحمنابع تأمین مالی انتخابات  باید گزارش شود و مقامات  .3

  ؛دقیق بر آن داشته باشند

 د. شوبا تخلفات مالی نامزدها و احزاب سیاسی برخورد  .0

 کلی هر نوع تأمین مالی هزینه انتخاباتی از طریق بیگانگان ممنوع شده است.  یهااستیس 6 در بند

 نظام تأمین مالی انتخابات ریاست جمهوری در ایران .5-2

صرفاً مقررات پراکنده و محدودی در  1/0/1360در قانون انتخابات ریاست جمهوری مصوب 

ه الحاقی به قانون انتخابات واحدمادهاصالح »در قانون خصوص نظام مالی انتخابات وجود دارد. 

تبلیغات انتخاباتی نامزدها و احزاب سیاسی  یهاوهیش« 6/1/1371مجلس شورای اسالمی مصوب 

است که در خصوص ریاست جمهوری شده تبلیغاتی...( محدود  یهاکاروان)استفاده از پالکارد، 

 تی است.انتخابا یهانهیهزات در راستای کاستن از ر. این مقردشویمنیز اجرا 
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قانون انتخابات ریاست جمهوری، استفاده از وسایل و سایر امکانات دولتی،  61براساس ماده 

و نهادهایی که  مؤسساتو همچنین  کنندیممؤسسات و نهادهایی که از بودجه عمومی استفاده 

، این با وجوددر انتخابات ریاست جمهوری ممنوع است.  ،از اموال عمومی است هاآندارایی 

دولت به تأمین مالی انتخابات در این قانون وجود دارد. به این شکل که  میرمستقیغوع کمک ن

 طوربهاین قانون نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری این امکان را دارند که  61برابر ماده 

. این ندکنخود استفاده  یهابرنامهجمهوری اسالمی ایران برای معرفی  یمایصداوسمساوی از 

کمک دولتی، نوعی پرداخت یارانه غیرمستقیم از سوی دولت به نامزدهای انتخابات  شکل از

 ریاست جمهوری است. 

 نظام مالی  انتخابات مجلس شورای اسالمی  .5-3
دلیل وجود سابقه محلی نمایندگی، تبلیغات انتخاباتی در مقایسه بهدر انتخابات مجلس 

 ردیگیمش از مرحله نامزدی در انتخابات قرار روابط پی الشعاعتحتبا سایر انتخابات در ایران 

(. بنابراین نظارت و شفافیت 31: 1333) درستی، شودیم دوچندانو احتمال به خطا رفتن آن 

در خصوص نظام مالی تأمین مالی انتخابات مجلس شورای اسالمی اهمیت بیشتری دارد. 

ر قانون انتخابات مجلس بر مقررات پراکنده که دعالوهانتخابات مجلس شورای اسالمی، 

قانون شفافیت و نظارت بر تأمین مالی »عنوان  باشوری اسالمی وجود دارد، قانون مستقلی  

. این دشتصویب  1331در سال « انتخاباتی در انتخابات مجلس شورای اسالمی هایفعالیت

در خصوص انتخابات مجلس شورای اسالمی را قانون نظام تأمین مالی انتخاباتی نسبتاً جامعی 

 است. ده کرایجاد 

و اصالحات بعدی،  7/3/1371در قانون انتخابات مجلس شورای اسالمی مصوب 

ماده  2بنر و... مقرر شده است )تبصره  ،در خصوص چاپ پوستر، بروشور هاتیمحدودبرخی 

، شهرها هابخشمراکز حدود به متنها این قانون، تشکیل ستاد انتخاباتی  63به موجب ماده  .(17

انتخاباتی مجلس  یهانهیهز، در راستای محدودیت مذکور هست. هر دو مقررهاشهرستانو 

این قانون، تبلیغات انتخاباتی نامزدهای  13ماده  موجب بهشورای اسالمی است. همچنین 

ممنوع است.  در سطح ملی و استانی مایصداوسمجلس شورای اسالمی،  با استفاده از  امکانات 

را به نامزدهای  مایصداوساین ترتیب برخالف مقرراتی است که امکان استفاده از امکانات 

. ممنوعیت نامزدها و احزاب دهدیمخود  یهابرنامهانتخاباتی ریاست جمهوری برای معرفی 



 
 
 

 آسیب شناسی نظام مالی انتخابات جمهوری اسالمی ایران 
 

 

 

019 

خود نوعی محرومیت از کمک  یهابرنامهارائه  منظوربه مایصداوسدر استفاده از امکانات 

 . دشویمیرمستقیم دولت محسوب غ

انتخاباتی در انتخابات مجلس شورای  هایفعالیتدر قانون شفافیت و نظارت بر تأمین مالی   

و همچنین سقف هزینه  هاممنوعیت، منابع مالی تأمین هزینه انتخاباتی، 1313اسالمی مصوب 

أمین هزینه انتخاباتی مجلس این قانون، منابع مالی ت 3انتخاباتی تعیین شده است. مطابق ماده 

 از:  اندعبارتشورای اسالمی 

 اموال و دارایی نامزد؛  .1

 سیاسی؛  هایگروهاحزاب و  هایکمک .2

اشخاص حقیقی ایرانی و منابع و امکانات عمومی که مطابق ایدن قدانون و    هایکمک .3

 هدای سدالن  مانندد سایر قوانین استفاده از آن برای تبلیغدات انتخابداتی مجداز اسدت،     

 اجتماعات.

انتخاباتی موارد ذیل در این قانون  هایهزینهمنابع تأمین مالی  هایممنوعیتدر خصوص 

 شده است: بینیپیش

 تمدامی سیاسی. این ممنوعیت  یهاگروهاحزاب و  جزبهکمک اشخاص حقوقی  .1

 (؛3ماده  1)تبصره  دشویماشکال کمک را شامل 

اقتصدادی   جدرائم ه یکدی از  دریافت کمک از اشخاص بیگانه یا اشخاصی که بد  .2

 ؛(3ماده  2)تبصره  اندشدهمحکوم 

قددانون مددذکور بددرای انجددام  3مدداده  موجددب بددهاسددتفاده از امکانددات عمددومی  .3

انتخاباتی تنها با رعایت مقررات این قدانون و سدایر قدوانین مدرتبط      یهاتیفعال

بدا   1371قدانون انتخابدات مجلدس شدورای اسدالمی       13مجاز اسدت. در مداده   

حات بعدی هرگونه استفاده از اموال دولتی ممنوع شده است. بنابراین تنهدا  اصال

دولتی است که به احدزاب یدا    یهاارانهیموارد مجاز استفاده از امکانات عمومی 

 . دشویمنامزدهای پرداخت 

این قانون حداکثر هزینه انتخاباتی هر نامزد متناسب با پراکندگی جمعیت  1مطابق ماده 

نمایندگی حوزه انتخابیه با پیشنهاد وزیر کشور و تأیید  هایکرسیفیایی و نیز محدوده جغرا

. در خصوص سقف کمک به نامزدهای انتخاباتی از سوی دشومیت مرکزی نظارت تعیین أهی
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درصد  21 میزان به، هر شخص حقیقی، حداکثر 1ماده  0اشخاص حقیقی به موجب تبصره 

تواند کمک کند. اما برای شود، میتعیین می 1در ماده های یک نامزد که مطابق صسقف هزینه

 سیاسی سقفی تعیین نشده است. هایگروهکمک احزاب و 

 از: اندعبارتدر این قانون  دهیگزارشانتخاباتی و الزام به  هایهزینهموارد مرتبط با شفافیت 

تی باید شفاف مالی مجاز به نامزدهای انتخابا یهاکمکاین قانون  0ماده  موجب بهالف( 

 کمک مشخص باشد؛  کنندهافتیدرو  کنندهپرداختباشد، به این صورت که هویت 

واریز، برداشت و نقل و انتقال وجدوه و   منظوربهافتتاح حساب از سوی نامزدها  (ب

دارای مجدوز   یهدا باندک انتخاباتی در یکدی از   یهانهیهزمنابع نقدی مربوط به 

 (.7)ماده  بانک مرکزی

 (؛1)ماده  نده مالی و معرفی آن به وزارت کشورتعیین نمای (ج

هدای  تمامی مصارف و مخارج مرتبط با فعالیت اندموظفامزدها ن 3مطابق ماده  (د

هدا و میدزان   های تبلیغاتی خود و منابع تأمین مالی ایدن هزینده  انتخاباتی و هزینه

نحدو شدفاف در سدامانه مدالی     بده های مالی نقدی و غیرنقدی دریدافتی را  کمک

 کنند.نتخابات ثبت ا

که نامزدها  است مقرر داشته 11ماده  یدهگزارشدر خصوص الزام نامزدها به 

بر اسناد و مدارک، گزارش مالی خود را که شامل منبع تأمین هزینه انتخاباتی عالوه

و همچنین امکاناتی را که از منابع عمومی دریافت  3به تفکیک مذکور در ماده  ،است

 .دکننا اسناد مالی آن به وزارت کشور و هیأت مرکزی ارسال همراه ب ،کنندیم

تأمین مالی انتخابات مجلس شورای  خصوصدر  1313در مجموع مقررات قانون 

برای ایجاد نظام مالی انتخابات، در سایر  یالگوی تواندیماسالمی نسبتاً جامع است و 

 در ایران باشد.   انتخابات

 سالمیا یشوراهاتأمین مالی انتخابات  .5-4

تشکیالت، وظایف و انتخابات شوراهای اسالمی کشور و »قانون  71به موجب ماده 

نحوه فعالیت تبلیغات انتخاباتی،  ،«اصالحات بعدیو  1/3/1371انتخاب شهرداران مصوب 

 موجب بهو سایر شرایط و مقررات مربوط  هاتیممنوعو  هاتیمحدودمدت زمان تبلیغات، 

اجرایی انتخابات شوراهای اسالمی شهر  نامهنییآنون تعیین خواهد شد. اجرایی این قا نامهنییآ
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 نامهنییآو در خصوص شوراهای اسالمی روستا و بخش، د شمصوب  16/0/1311در تاریخ 

انتخابات شورای اسالمی شهر به  نامهنییآتدوین شد. فصل پنجم 16/0/1311دیگری در تاریخ 

استفاده  1311اصالحی  62در ماده  هرچندشده است. بحث تبلیغات انتخاباتی اختصاص داده 

، ادارات و مؤسسات ممنوع شده هاوزارتخانه، امکانات مایصداوساز امکانات دولتی مانند 

استفاده از امکانات  نامهنییآاین  62ماده  3اما این ممنوعیت مطلق نیست. مطابق تبصره  ،است

در چارچوب قرارداد و با  ،ندکنیمتفاده از بودجه عمومی اس ینحوبهتبلیغی مؤسسات که 

، استفاده از 1311الحاقی ماده مذکور مصوب  0تبصره  موجب بهپرداخت هزینه مجاز است. 

صالح و پرداخت هزینه منع قانونی ندارد. امکانات دولتی مشروط به اخذ مجوز از مقامات ذی

لی انتخابات از طریق منابع عمومی شکلی از تأمین ما توانینمرا  مذکور، استثنائات حال نیابا 

 .ردیگیمزیرا استفاده از امکانات دولتی در موارد مذکور با پرداخت وجه صورت  ،تلقی کرد

مقررات در فصل پنجم  1311انتخابات شوراهای اسالمی روستا و بخش  نامهنییآدر 

 شده است. ینیبشیپمشابهی در بحث تبلیغات 

 ایران فاقد نظام جامع تأمین مالی انتخاباتی است.  در مجموع، انتخابات شوراها در

 نظام تأمین مالی و هزینه  انتخاباتی مجلس خبرگان  .5-5

 11/7/1361قانون انتخابات مجلس خبرگان مصوب  ییاجرا هنامنییآ»فصل چهارم  

تبلیغات انتخابات خبرگان رهبری  خصوصدر « ینگهبان با اصالحات بعد یشورا

استفاده از »مذکور،  نامهنییآبه  3/3/1311 یالحاق 26اده م 2است. مطابق تبصره 

و  ی، فلزیی، مقوایا، پارچهیاغذکنامزدها و طرفداران آنان اعم از  یغاتیهرگونه آثار تبل

اثر این ممنوعیت «. متر ممنوع استیسانت 111× 71شتر از یگر با ابعاد بیا هر جنس دی

 صراحتبه نامهنییآها خبرگان است. در این در عمل، کاستن از هزینه انتخاباتی نامزد

 است. با وجوده شدممنوعیت استفاده از امکانات دولتی برای تبلیغات انتخاباتی مقرر 

 طوربهاستانی  یمایصداوساز امکانات  توانندیم، نامزدهای انتخابات خبرگان این

رفتن رسانه دولتی در . در اختیار قرار گدکننخود استفاده  یهابرنامهمساوی برای تبلیغ 

 نوعی کمک غیرمستقیم دولتی به نامزدها تلقی کرد. توانیماین ماده را 

که به د کراستدالل  توانیمدر تحلیل نظام مالی انتخابات مجلس خبرگان رهبری، 
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 استثنای موارد پراکنده، فاقد نظام مالی انتخاباتی است.  

 ان و ارائه الگوی مطلوبمالی انتخابات ایر تأمیننظام  شناسیآسیب. 5

سقف  بینیپیشبرای  سازوکاری نبوداساسی نظام انتخاباتی ایران  هایضعفیکی از 

)بزرگمهری،  هزینه، کنترل منابع دریافتی و ضوابط حسابرسی نامزدهای بوده است

 انتخاباتنظام مالی انتخابات مجلس شورای اسالمی در سایر  استثنای(. به 10: 1316

در خصوص هزینه انتخاباتی و شفافیت مالی وجود ندارد. در این  ضوابط مشخصی

 ینظام انتخاباتی ایران در زمینه تأمین مالی انتخابات، الگو شناسیآسیبقسمت ضمن 

 شود.میمطلوب نیز ترسیم 

 هاتیممنوعو  هاتیمحدود .5-1

مرتبط با تأمین مالی انتخابات در ایران،  یهاتیممنوعو  هاتیمحدود خصوصدر 

کلی به  طوربهتنها  انتخاباته استثنای نظام انتخاباتی مجلس شورای اسالمی، در سایر ب

اشاره شده است. در نظام انتخاباتی ایران  هاتیممنوعو  هاتیمحدودبرخی مصادیق 

 :دشو ینیبشیپانتخابات  خصوصذیل در  یهاتیممنوعو  هاتیمحدودالزم است که 

یا احزاب بیگانه؛ با وجود ذکر این ممنوعیدت   ممنوعیت دریافت کمک از سوی دول .1

کلی انتخابدات ابالغدی مقدام رهبدری، امدا الزم اسدت در قدوانین و         یهااستیسدر 

 .دشومقررات انتخاباتی نیز تصریح 

کمک اشخاص حقوقی؛ کمک به نامزدها و احزاب سیاسی از سوی اشخاص حقوقی  .2

 . دشوحدود حقوق خصوصی حسب مورد یا باید ممنوع یا میزان آن م

 منظدور بده به نامزدهای انتخاباتی یا احزاب؛ این ممنوعیت  نامیب یهاکمکممنوعیت  .3

 . دشوانتخاباتی باید اعمال  یهانهیهزشفافیت هرچه بیشتر 

صدورت  بده ممنوعیت استفاده از منابع دولتی برای احزاب و نامزدهای انتخاباتی نباید  .0

مسداوی   طدور بهو برخی امکانات دولتی  مایصداوسمطلق باشد. برای مثال استفاده از 

برای همه احزاب و نامزدهای انتخاباتی ابزار کمک غیرمستقیم دولت به تدأمین مدالی   

 انتخابات است.
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 در خصدوص  ییهدا تیمحددود مرتبط با تأمین مالی انتخابات شدامل   یهاتیمحدود .1

خابداتی  سقف کمک به احزاب یدا نامزدهدای انتخابداتی و نیدز محددودیت هزینده انت      

 :دشونامزدها یا احزاب سیاسی در نظام حقوقی باید شامل موارد ذیل 

معمول در یک سال(  طوربه) الف( تعیین سقف برای مقدار کمک که طی یک دوره زمانی

 ؛دشوبه یک حزب یا نامزد پرداخت  تواندیم

 یک انتخابات؛ خصوصب( تعیین سقف مجاز کمک به احزاب سیاسی در 

  ؛به یک نامزد صورت گیرد تواندیمکه  ییهاکمکوط به ج( محدودیت مرب

انتخاباتی ضرورت دارد سقف  یهانهیهزمرتبط با  یهاتیمحدودد( در خصوص 

که یک حزب یا یک نامزد انتخاباتی در طی یک سال یا در یک انتخابات  ییهانهیهز

 . دشوتعیین  ،انجام دهد تواندیم

تباط با انتخابات مجلس شورای اسالمی  در قانون ذکر است که این موارد در ار شایان

انتخاباتی در انتخابات مجلس شورای  یهاتیفعالشفافیت و نظارت بر تأمین مالی 

 است.یل برشمرده شده صتفبه1331اسالمی  مصوب 

 انتخاباتی از سوی دولت یهانهیهزتأمین بخشی از  .5-2
این است که  ،با استفاده از کمک دولتیانتخاباتی  یهانهیهزاستدالل کلی در خصوص تأمین    

نیست، و اینکه ارائه کمک از سوی دولت به شکل  ریپذامکانفعالیت سیاسی بدون پول 

و  شودمیانتخاباتی موجب ترغیب تکثرگرایی سیاسی  یهانهیهزتأمین مالی منظور به مندقاعده

تأمین بخشی از  (.Ohman, 2012 :22) کندیمهمزمان آثار منفی پول در سیاست را خنثی 

. در شکل ردیگیمهزینه نامزدها از طریق کمک دولتی به دو شکل مستقیم و غیرمستقیم انجام 

شکل  نیترجیرامستقیم کمک دولتی به نامزدهای انتخاباتی پرداخت یارانه انتخاباتی است که 

دولتی مانند غیرمستقیم  یهاکمککمک دولتی است. اما نوع دیگر کمک دولتی به انتخابات، 

مساوی برای همه نامزدهای  طوربهمعافیت مالیاتی یا امکان استفاده از امکانات رسانه دولتی 

  .(The Electoral knowledge Network, 2012) است

در ایران استفاده از امکانات عمومی و دولتی در تبلیغات انتخاباتی ممنوع شده است و تنها     

رایگان  طوربهدر تبلیغات انتخابات ریاست جمهوری  مایصداوست استثنا استفاده از امکانا

 ینیبشیپشرایطی و با پرداخت هزینه  دراست. در خصوص شوراها استفاده از امکانات دولتی 
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قانون شفافیت و  3ماده  0شده است. در خصوص انتخابات مجلس شورای اسالمی، مطابق بند 

اتی در انتخابات مجلس شورای اسالمی، استفاده از انتخاب یهاتیفعالنظارت بر تأمین مالی 

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. 

های های سیاسی و صنفی و انجمنها و انجمنحزاب، جمعیتفعالیت ا»پیشین  در قانون

ای به کمک ارهو اصالحات بعدی اش1361مصوب « شدهشناختههای دینی اسالمی یا اقلیت

ها باید از بودجه گروه» :تصریح شده بوداین قانون  11در ماده تنها دولت به احزاب نشده و 

 121ماده  12در بند  .«دقانونی صرف گردمشروع و  شکل بهطرق مشروع و قانونی تأمین و 

دلیل ایراد شورای نگهبان بهبرنامه ششم توسعه کمک دولت به احزاب سیاسی وجود داشت که 

قانون برنامه ششم توسعه، مربوط به  121ماده  12ایراد شورای نگهبان به بند  13.دشحذف 

مقرر شد نظر شورای نگهبان نحوه تخصیص یارانه به احزاب در این قانون بود که برای تأمین 

و دولت در صورت وجود اعتبار یارانه  باشد یپرداخت یارانه احزاب از سوی دولت اختیار

قانون با  مطابقمقرر شد دولت یارانه احزاب را  ه،گرفتصورتدر اصالح . بپردازداحزاب را 

 . پرداخت کند سیاسی یهاگروهو  فعالیت احزاب

صراحت بحث پرداخت به، 1330مصوب « سیاسی یهاگروهب و قانون نحوه فعالیت احزا»در 

که دولت است قانون احزاب مقرر شده  16ماده  1یارانه به احزاب مقرر شده است. در تبصره 

باید هر ساله ردیفی را در بودجه ساالنه کل کشور به یارانه احزاب اختصاص دهد. احزاب 

و گزارش  کردهحزب هزینه  یهایزیربرنامهف و دولتی را در راستای اهدا یهاارانهی اندمکلف

. ضمانت اجرای تخلف از مقررات این ندکندر پایان هر سال به کمیسیون احزاب ارسال را آن 

  .(17تبصره ماده ) دولتی است یهاارانهیماده ممنوعیت احزاب از دریافت مجدد 

یاسی مطرح بوده، نحوه دولتی به احزاب س یهاارانهیپرسشی که همواره در خصوص پرداخت 

یکی از  7ماده  11بند  22/12/1373مصوب « خانه احزاب»ست. اساسنامه هاارانهیاختصاص این 

( اعم از یو حقوق یقیاشخاص )حق یهاکمکمصوب و  یهاارانهیع یوزوظایف خانه احزاب را ت

در بود. رده نکمقرر داشته است. اما معیاری در خصوص نحوه توزیع ارائه  یردولتیغو  یدولت

و  هاتیجمع، های مشمول قانون فعالیت احزابپرداخت یارانه به احزاب و گروه نحوه» نامهآیین
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مصوب « شدهشناختهدینی  یهاتیاقلاسالمی با  یهاانجمنسیاسی و صنفی و  یهاانجمن

اسی های سیترتیباتی برای کمک به احزاب و گروهن با اصالحات بعدی، ت وزیراأهی 31/1/1311

قانون  11 کشور با تصویب کمیسیون ماده وزارتقانونی براساس امتیازبندی و محاسباتی که 

  .(11: 1331)احمدی و هاشمی،  تدهد، اندیشیده شده اسانجام می مذکور

انجام تبلیغات انتخاباتی  منظوربهنوع دیگر از کمک دولت به انتخابات به شکل غیرمستقیم 

الیاتی، استفاده از امکانات رسانه ملی است. در نظام انتخاباتی ایران تنها و امتیازات م هاتیمعاف

 مایصداوسدر خصوص انتخابات ریاست جمهوری و خبرگان رهبری استفاده از امکانات 

برای  یچنین حق ،در انتخابات شوراها و مجلس شورای اسالمیاما شده است.  ینیبشیپ

در  ژهیوبهو امتیازات مالیاتی  هاتیمعافاست. نشده  ینیبشیپنامزدها و احزاب سیاسی 

 کرد نامزدها در نظام انتخاباتی ایران وجود ندارد. هزینهاحزاب سیاسی و  خصوص

 افشای منابع مالی  .5-3
انتخاباتی در انتخابات  یهاتیفعالقانون شفافیت و نظارت بر تأمین مالی  11براساس ماده     

یل به صتفبهکه گزارش مالی خود را  اندمکلفزدها ، نام1331مجلس شورای اسالمی مصوب 

وزارت کشور و هیأت مرکزی نظارت ارسال کنند. با این حال، در سایر قوانین انتخاباتی افشای 

ضرورت دارد که احزاب سیاسی یا  رونیازااست. ده شنمالی نامزدها یا احزاب مقرر  یهانهیهز

به مقامات مسئول  را خود یهانهیهزسمی درباره که گزارش رند شونامزدهای انتخاباتی ملزم 

 .دشوانتخاباتی برای عموم افشا  یهانهیهز. در این گزارش باید اطالعات مرتبط با دکننارائه 

در ایران نامزدها و احزاب سیاسی در انتخابات ریاست جمهوری، شوراهای شهر و روستا و نیز 

 ی خود ندارند.خصوص افشای منابع مال درن رهبری الزام خبرگا

 نظارت و ضمانت اجرا    .5-4
انتخابات مجلس  خصوص درنظارت بر هزینه انتخاباتی در نظام انتخاباتی ایران، صرفاً 

قانون شفافیت و نظارت بر تأمین مالی هزینه تبلیغات  11و  3 وادمشورای اسالمی، در 

این قانون نامزدها  3 انتخاباتی در انتخابات مجلس شورای اسالمی مقرر شده است. مطابق ماده

خود را در سامانه مالی انتخابات  یهانهیهزمنابع تأمین مالی انتخابات و همچنین  اندموظف

نظارت و  یهاأتیهاحزاب و همچنین  11که این اطالعات از سوی کمیسیون ماده ند کنثبت 

 است.  قابل دسترسی اجرایی انتخابات مجلس شورای اسالمی
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راهای اسالمی شهر و روستا، ریاست جمهوری و مجلس خبرگان در خصوص انتخابات شو

انتخابات و ارائه  یهانهیهزنظارت بر تأمین مالی و  خصوصرهبری چون مقررات تفضیلی در 

بحث نظارت بر تأمین مالی انتخابات و هزینه انتخاباتی تنها  رونیازاگزارش مالی وجود ندارد، 

 یک از انتخابات مذکور مطرح است. در موارد متفرقه مذکور در قوانین هر

تخلفات نامزدها  یا احزاب سیاسی، این ضمانت  زمینهضمانت اجرا در  ینیبشیپ در خصوص

اجرا حسب مورد شدید، یعنی کیفری یا ضمانت اجراهای غیرکیفری مانند محرومیت نامزد یا 

به استثنای موارد  انتخاباتحزب سیاسی از انتخابات است. غیر از انتخابات مجلس، در سایر 

 زیرا ممنوعیت یا محدودیتی وجود ندارد. ،اجرایی اساساً وجود نداردخاص ضمانت

 گیری جهینت
انجام گرفته اقداماتی نظام مالی انتخابات در ایران  خصوصدر راستای تدوین قانون جامع در 

« انتخاباتی یهانهیهزشفافیت منابع مالی و »تحت عنوان  ایبه الیحه توانیمکه برای نمونه است 

اما همچنان به تصویب نهایی شده، به مجلس شورای اسالمی تقدیم  1330که در سال کرد اشاره 

، 0 ، در بند1331، ابالغی مقام رهبری در سال «های کلی انتخاباتسیاست»نرسیده است. در 

فافیت و نظارت بر قانون ش»به استثنای ، حال نیا. با شدایجاد نظام جامع مالی انتخابات مقرر 

و نیز برخی « 1331انتخاباتی در انتخابات مجلس شورای اسالمی مصوب  یهاتیفعالتأمین مالی 

انتخابات  خصوصمقررات پراکنده در قوانین مربوط به هریک از انتخابات، اساساً نظام مالی در 

تخاباتی مجلس در ایران وجود ندارد. حتی قانون شفافیت و نظارت بر تأمین مالی فعالیت ان

شورای اسالمی نیز جامعیت الزم را ندارد. برای مثال در بحث کمک دولت به انتخابات شامل 

غیرمستقیم دولتی،  یهاکمکدولتی به احزاب و نامزدهای انتخاباتی و  یهاارانهینحوه تخصیص 

 صورت نگرفته است. در هر صورت با توجه به اینکه این قانون نخستین تجربه ینیبشیپ

و اجرای آن در  دشویمدر ایران در این زمینه است، اقدامی مثبت و به جلو تلقی  یقانونگذار

 عمل راهنمایی برای ترسیم نظام جامع مالی انتخاباتی در کل انتخابات ایران خواهد بود. 

نظام مطلوب تأمین مالی در ایران باید چگونه )قسمت دوم پرسش تحقیق  خصوصدر 

یل بحث صتفبهاستانداردهای یک نظام مالی انتخابات که در این تحقیق  با مالحظه (،باشد؟

 : دشو، نظام مناسب تأمین مالی انتخابات ایران باید موارد ذیل را شامل دش
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شدامل   تید ممنوعانتخابداتی.   یهدا نده یهز خصوصوضع ممنوعیت و محدودیت در  .1

انتخابداتی، از طریدق    یهدا نده یهزبرخی اقسام تأمین مالی انتخابات، مانند تأمین مالی 

منابع خارجی یا ممنوعیت مشارکت اشخاص با سابقه فساد اقتصادی در تأمین مدالی  

انتخابداتی   یهدا نده یهزو  هدا کمکو محدودیت شامل تعیین سقف  دشویمانتخابات 

 است؛ 

به احزاب یدا نامزدهدای    دهندگاناعانهو مشخصات  هاکمکافشای منابع مالی، میزان  .2

 انتخاباتی؛ 

پرداخت یارانده بده احدزاب و     شکل بهانتخاباتی  یهانهیهزمشارکت دولت در تأمین  .3

دولتی بده احدزاب    یهاارانهیانتخاباتی و اختصاص  یهانهیهزتأمین  منظوربهنامزدها 

  ؛سیاسی بر مبنای معیارهای عینی )رعایت اصل برابری و عدالت(

غیرمستقیم دولتدی. بدرای    یهاکمکامکان دسترسی احزاب و نامزدهای انتخاباتی به  .0

مجدانی، بدرای انجدام تبلیغدات انتخابداتی       طوربه مایصداوسمثال استفاده از امکانات 

 یهدا کمکباشد. سایر  منحصر صرفاً نباید به انتخابات  ریاست جمهوری و خبرگان

احزاب سیاسی و درآمدهای نامزدهدای   خصوصغیرمستقیم مانند معافیت مالیاتی در 

  ؛دشو ینیبشیپستقل نیز باید در نظام انتخاباتی ایران انتخاباتی م

اجراهای کیفری و مدنی نسبت به نامزدها یا احزابی کده از نظدام مدالی    ضمانتوضع  .1

 .نندکیمانتخابات تخلف 
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 هاآنیارانه  ...» قانون برنامه ششم توسعه در مصوبه نخست مجلس به این صورت بود که 121ماده  12بند  -13

که به پیشنهاد وزارت کشور به تصویب هیئت وزیران  ابدییمتخصیص  ۀنامنییآمطابق بودجه سنواتی براساس 
 ..«رسدیم
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سازوکار نظارت مالی بر احزاب سیاسی » (،1331) هاشمی، سید محمد احمدی، مونا؛ .1

سال نهم، ش ، المللنیبمجله تحقیقات حقوقی ایران و ، «در حقوق موضوعۀ ایران

 .21-1 صص ،30

نظام انتخابات بررسی تطبیقی تبلیغات انتخاباتی در » (،1316) بزرگمهری، مجید .2

، 0، ش 11دوره ، فصلنامه مدرس علوم انسانی ،«ریاست جمهوری ایران و فرانسه

 .25-1صص 

تبلیغات انتخابات مجلس شورای اسالمی در  یشناسبیآس» (،1333) درستی، هاجر .3

، سال فصلنامه مجلس و راهبرد ،«پرتوی اصول حقوقی حاکم بر تبلیغات

 .111-13 صص .،1ش ویکم، بیست

  .وششمپنجاهتهران: میزان، چ ، حقوق اساسی یهاستهیبا (،1336) ی، ابوالفضلقاض .0

 .یقم: دارالهدی، غات انتخاباتیتبل (،1311) اکبریعل، یگرج یاظمک .1

، مؤسسه :، تهرانانتخاباتی یهانظامبررسی تطبیقی  (،1311) ، محمدرضاپژوهگلشن .6

  فرهنگی مطالعات و تحقیقات ابرار معاصر تهران.

قانون انتخابات مجلس شورای اسالمی در بوته » (،1311) اکبریعلی ازندریانی، گرج .7

، 0، ش 01دوره ، مجلۀ دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی، فصلنامه حقوق ،«نقد

 .312-333صص 

 ، چ دوم.، تهران: میزانحقوق اساسی و ساختارهای سیاسی(، 1332هاشمی، سید محمد ) .1
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