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 مقدمه
شاوند   در  مای  شاناخته  امار زی  سااالری ماردم هاای  نظام یا یح نهاد نزلۀمبه سیاسی احزاب

  جایگااه   رار گرفتاه  اشاره  مورداز جنگ جهانی د م  پسشده  د ین اساسیبسیاری از  وانین 
 نیادیا  اانون بن  21 ۀمااد در نظام سیاسی کشور مشخص شده است. برای نموناه   هانحقو ی آ

 در آن کارکردهاای  باه  سیاسی احزاب  عریف ضمناست  صویب شده  1393که در سال  آلمان
 دهرکا  بینای پایش محوری را  حزبنیمهنظام انتخابا ی    دکنمیاشاره  ملی ۀاراد بلور     کوین
 .است

 اندشدهعظیمی از افراد جامعه به مشارکت سیاسی زاده  بخش نیاز ۀنتیجدر  سیاسی احزاب
 باه  را افاراد  جمعی مطالبات سیاسی احزاب. دننکمی کمک ساالریمردم  به گسترش    عمیق 

به د لت، نقش  اسط   میانجی بین ماردم   د لات را    هانآ انتقال با   بیان سیستما یک شکل
را  هاا ن  آ ندبخشا می انسجام اشخاص ۀپراکند   مایالت  هابه افکار، دیدگاه هاآن. دنکنمی اایا

 ملای  حاکمیات   حقاق    ماردم  ۀارادظهاور   به قیطر نیا از   بیان یدر جامعه به شکل رسا ر
ضامن      مدیریت عمومی را شناسایی  سیاست ۀزمیندر  بااستعداد افراد احزاب. کنندمی کمک

 .  ندنکمی د لتی مدیریت کالن هایپست پذیرش ۀآمادرا  هانآ موزش،آ
  ساایر کارکردهاایی    شدهذکرهای احزاب سیاسی برای ایاای نقش ساالرمردمیک نظام  در

 شاک  باد ن  انتخابا ی کارزارهای در فعال مشارکت برای همه از  رمهم   ستهانکه بر د ش آ
 کاافی  ماالی  مناابع  باه  بایاد  ثرؤما برای ر ابات   حزابا. کردخواهند   حمل را سنگینی مالی بار

 برخاوردار  اشاخاص  معوض یااز خدمات دا طلبانه     دارای سازماندهی منظم  داشته دسترسی
 .باشند

کسب منابع مالی   درآمدی  اداشته است. احزاب   کاپویاحزاب را به  مالی، نیازهای همین
 ساده  آن د م ۀنیما از  اما ،بودند  ابسته اعضا یهاپرداختعمد اً به  ستمیب ۀسدآغاز  درسیاسی 

 محال  نیا از راای منابع درآمدی عمده هاندر  مام احزاب به شدت کاهش یافت   آ ااعض شمار
. اسات  شدههای احزاب افز ده بر هزینه  بلیغا ی فنون پیشرفتبا  ،دیگر سوی از. دادند دست از

 صانایع  صااحبان    بازرگاناان    نااع ذی هاای هگار   ماالی  منابع به متوسل میان این در احزاب
 هاا نآ  صامیمات    احزاب به کنندگانکمک أثیر نار ای این  ۀلئاما همین امر خود مس ،اندشده

 .است دهکررا مطرح 
   طلاب یآزاد ی: الگاو دارد  جودمتاا ت  ید  الگو یاسیاحزاب س یمال نیمأ  خصوص در
 از یانمونه زین کایمرا یاسیاست که نظام س یبرالیق لمنط یدارا طلبیآزاد ی. الگوطلبی سا 

در  د لات  ۀمداخلا شدت مخاالف   به   داندیم یخصوص ینهاد را یاسیس احزاب   الگوست نیا
 طلاب ی ساا   یالگو کهی است در حال . ایناست آن یمال لئمسا خصوص به احزاب یامور داخل



 73   یحزب یهاارانهی یحقوق یبانم

 

 کندیم ی لق یعمومشبه یاحزاب را نهادها ندر به شمار می آناز  ییهانمونه آلمان   کانادا که
 باا  دیا با هاد لت لذا. داندیم یانتخابا  یهار ابتدر  یعدالتیب موجب را د لت نداشتنهمداخل  

 به امر نی. اباشند داشتهحضور فعالی  یاسیساحزاب  یمال  أمین ۀحوز در یتیحما کردیا خاذ ر 
 یمقررا ا  طلاب ی سا  یالگو نکهیا نخست: است دهشمنجر  نهیحدا ل در چهار زم ییها اا ت

 را گار ید یبرخ   منع را منابع یبرخ از درآمد کسب   د ین  احزاب ۀنیهز   درآمد خصوص در
ی است حال دراین است.  دهکر نیمع یسقا زین احزاب یانتخابا  یهانهیبر هز ، همچنینمحد د

 یعماوم  یهاا یآزاد مخالف را یمقررا  نیچن برالشیل منطق از تیعب  به طلبیآزاد یالگو که
 ،. د ماسات  لئا  ا یمال منابع کسب ۀویش نییعمل در خصوص  ع یاحزاب آزاد ی  برا داندیم

لاذا   ،سات ین برابار  احازاب  یبرا یمالبه منابع  یبه آن است که دسترس لئ ا طلبی سا  یالگو
 یالگاو  کاه ی حال در ندک مین أ یعموم ۀبودجمحل  ازرا  هانآ الزم منابع از ی سمت دیاد لت ب

. ناد کیاحازاب را رد ما   یعماوم   أمین یهابرنامه   ندارد یاعتقاد یعی وز عدالت به طلبیآزاد
 برابار  یدسترسا  بارای را  یجمع یهارسانه از استااده یمقررا   ضع با طلبی سا  یالگو سوم،

   اسات  مخاالف  هیا ر  نیا ا باا  برالیل طلبیزادآ یاما الگو ،داده است ر را کنترل  حت احزاب
 مقاررات  طلاب ی ساا   یلگوا ،نکهیا چهارم. کندمی تیحما ار هارسانه به احزاب آزاد یدسترس

 طلاب یآزاد یالگو اما ،داندیمالزم  تیشااف  أمین یبرا رااحزاب  ی  گزارش عموم یمال یافشا
مقاررات   نیباه  اد    زیا را ن ناان یا یمالحظات عمل  افراد مخالف است  یخصوص مینقض حر اب
 (.Smilov, 2008:6-25) کندیم  ادار یمال یفشاا

 ۀ هلا  در یتیحماا  یکارد یر  با هاد لتاکثر  یاسیس یهانظام در احزاب تیاهم به  وجه با
 در یساع  ،هاا نآ یهاهزینه   احزاب به اشخاص کمک میزان بر ییهامحد دیت ضع  با نخست
 ایا  اراناه ی ۀارائا  باه ها نیز خود د لت ،سوی دیگر. از اندکرده یحزب هایهزینه کلی سطح کاهش
 میاان  را یادیا مباحا  ز  حزبای هاای  یارانه اما ،انددهکر ا دامناع احزاب سیاسی  به ییهاکمک

به احازاب   عمومی ۀبودجیارانه از  پرداختنظر مخالاان  از. است شده موجب موافقان   مخالاان
ع عماومی از خادمات عماومی باه سامت      منااب  کاه  شاود یما موجاب    است  مردم ۀارادخالف 
  در عمل نیز موجب رکود    صالب نظاام حزبای     دنشو دادهسوق  حزبیهای سیاسی   فعالیت

 باه  راهای ماالی مساتقیم   غیرمساتقیمی    ها کمکها بیشتر د لتمخالات این رغمبهشود. می
اسات.   د لتیهای کمک همین احزاب  گاه نیز منبع اصلی درآمد  نندکمی ارائه سیاسی احزاب

یاا   منطاق  که است طرحم پرسش این د،شونمی لقی  د لتی نهادی حزب اینکهحال با  وجه به 
 رد  این منطق چه  اأثیری   ؟اعطای کمک د لتی به احزاب سیاسی چیست ۀکنند وجیهمبانی 
 دارد؟ سیاسی احزاب مالی گذاریمقررات
  به ر ش  وصیای    حلیلای در پای    اینهکتابخا ۀشیو ری اطالعات به با گردآ حاضر ۀمقال

در کشورمان نیز نشان از فقار مطالعاا ی    لهئمساین پاسخ به پرسش مزبور است. بررسی ادبیات 
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 یبه مبان زین هشدمنتشر آثار اندک در   دارد یاسیس احزاب خصوصبه سیاسی  -یمال ۀحوزدر 
این مقالاه   لبکتاا شده است. مطاصورت  طبیقی ا بهاحکام  انینشده   صرفاً به ب ی وجه ینظر

کماک د لتای باه     هایگونه   اریخ  حول    ماهوما ل  گاتار. دکرارائه خواهیم  گاتاررا در د  
   مطارح  را احازاب د م دالیل موافقان   مخالاان  أمین عمومی  گاتار .کندمیبررسی  را باحزا

 احازاب    وزیع منابع عمومی به  خصیص  یسرانجام نیز معیارها  مبانی نظری آن را استخراج 
 .کندمی حلیل  شدهاستخراجمبانی  براساس را

 

   حزبی ۀیارانهای و گونه تحوالت
    حاوالت  ریس سیاسی، احزاب به د لتی کمک پیدایش هایزمینه   عللنخست  گاتاراین  در

ی را هاای حقاو   های د لتی در نظاام انواع مختلف کمک سپس ،کنیممیرا بررسی گسترش آن 
 .کردمطرح خواهیم 

 

 های حزبیو گسترش یارانه پیدایش. 1
گاو بارای احازاب سیاسای دارای     های امر زی نظام مالی شااف، منصاانه   پاساخ دموکراسی در

شاد بارای ایااای     گاتاه   ار پایش کاه   گونهاست. احزاب سیاسی همان ناپذیریاجتناباهمیت 
هاا  رند. احزاب به طور سنتی برای  أمین این هزینهدا ایعمده نیازمنابع مالی  به خودهای نقش

 هادایا   الاب  در حازب  طرفاداران یاا   اعضاا  ۀدا طلبانا های به کمک ا کا راه یک: داشتندد  راه 
آ ری راه دیگار جماع   ؛شدمی استاادهکار   محافظه برالکه عمد اً از سوی احزاب لی بود عطایا  

 ای  ن نیااز عمااد اً در احاازاب  ااودهایاا کااه بااودهااای ماانظم از اعضااای حاازب حااق عضااویت
مشاکال ی   باا مزباور   راه د زماان هار    ر ر(. به ما Van Biezen, 2003: 33) بودکارگری متدا ل 

 راعماومی   یهاا گیاری هاا    صامیم  گری   ناوذ در سیاستالبی ۀلئمس ا ل، حلراه. شد مواجه
 ,Govda) دادا از دسات  د م نیز با کاهش اعضاای احازاب کاارایی خاود ر     حلراه   کرد مطرح

2012: 232.) 

شد   آن نیز  أمین مالی احازاب   معطوفها به سمت  أمین مالی از یک منبع سوم  وجه لذا
  اأمین  ،بناابراین . استمعر ف  حزبی ۀیارانبود که به  عمومی ۀبودجها   از محل از سوی د لت

 کنناد عماومی  غذیاه مای   احازاب از محال درآمادهای     آن، در که دارد نظامی به اشاره عمومی
(Primo, 2007: 96.) 

 مریکاا ااز سوی رئیس جمهاور   1331 سال در هاد لت از سویمالی احزاب   أمین ۀا لی فکر
 ساو   ثاار آ باه  اشااره  ضامن  کنگاره  باه  خاود  ۀساالیان مطرح شد.  ی طی پیام  ر ز لت  ئود ر
 اأمین   عماومی،  گیاری  صامیم  در افاراد  این ناوذ   احزاب به مولهای مالی اشخاص متکمک
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اماا   کارد، مطرح  هانآ خصوصی مین أ هایشیوه برای جایگزین حلراه منزلۀد لتی احزاب را به
  (.walecky, 2009: 27) از سوی کنگره اجابت نشد 1311این پیشنهاد  ا سال 

هاای  نظاام  ناپاذیر اجتنااب  اصار عن منزلاۀ باه  سیاسای  احازاب  بیساتم  ۀسد نخست ۀنیم در
 احازاب  باه  د لتای  مساتقیم  هاای کماک   ارن  همین د م ۀنیم  در  نددشک شناخته دمکرا ی

غربای پذیرفتاه    هاای دمکراسای  ا ااق به رن در اکثریت  ریب  این   ا آخر  فتیاسیاسی ر اج 
  صاویب  باه  1320 ساال نخستین کشوری است که  اأمین عماومی احازاب را در     گوئه. ار شد

(    رکیااه 1313آلمااان ) ،(1311) آرژانتااین(، 1319) اکارسااتاریک بعااد هااایسااال در .رساااند
 (.Semogerere, 2011: 15) کردنداحزاب سیاسی را  صویب  به کمک  وانین( 1321)

 ۀمرحل: است گذاشته سر شترا پ مشابه ۀمرحل سه احزابعمومی  مینأ مربوط به   حوالت
 آشانا  د لتای  کمک مباح    ماهوم با کشورها  مام است،( پنجاه ۀده) آزمایشی ۀمرحلبه  ا ل
ه   باه دنباال آن با    کردرا مطرح  لهئاین مس 1319پیشر  از سال  منزلۀبه غربیلمانآ. شوندمی

 اأمین   شدشر ع  1321د م که از حد د سال  ۀکشورهای دیگر نیز  عقیب شد. در مرحل ۀ سیل
ی   بازپرداخات  هاای پارلماان  هاای جاانبی احازاب   گار ه      به ساازمان  یافتعمومی گسترش 

عاال ه بار ساطح فادرال در ساطح       فادرال  کشورهای در   یافتهای انتخابا ی نیز  سری هزینه
 بودانطباق  ۀمرحل شدشر ع  میالدی هشتاد ۀسوم که از ده ۀ. مرحلشدایالتی   محلی نیز اجرا 

ه هاا با    اعطاای کماک   ناد دآ ر عمله های عمومی باصالحا ی را در خصوص کمک هاد لت که
باه   نههای سااال در خصوص کمک 1301ایتالیا در سال  ،مثال برای. دش ابسته  اصولیشرایط   

 کارد. انتخاباا ی مقررا ای  اد ین     هاای هزینهکمک شرایط خصوص در 1301احزاب   در سال 
پرداخات    ابلمقررا ی را در خصوص مقدار  1300   1319های آلمان غربی در سال ،همچنین

 (.Nassmacher, 1989: 238)کرد ا ی احزاب  صویب های انتخابهزینه
 ,Katz & Mair) محققاان  نظار  ازاز نظاام ماالی    پذیری أثیر با هانآ  حول   احزاب ۀ وسع

 را خاود  خااص  های یژگی مرحله هر   است کرده طی پیدایش بد  از را مرحله چهار (5 :1994
 :  دشومیمتمایز  دیگر لمراح از که دارد

 ارن   ا اخرکه در  ندر به شمار می کادر احزاب مدرن، احزاب از دسته ا لین: رکاد احزاب .1
 هاا نآ فعالیت  بودند  برجسته. این احزاب اجتماعی از افراد دگذاشتنپای به عرصه سیاست  10
 ۀهزین جود نداشت.  أمین  هانآ در منظم عضویت حق پرداخت   بود محد دزمان انتخابات  به

داران، ای نیاز از ساوی زماین   های عمدهاما کمک ،بود حزب نامزدهایۀ عهدبر  یانتخابا  ۀمبارز
 (.Mule, 1998: 50) شداعطا می هانآ به   جار  دارانصاحبان صنایع، بانک

 عاداد زیاادی عضاو     کاه  آمدناد   جاود ه ب 13  رن د م ۀنیمعوام: این احزاب در  احزاب .2
 احازاب  ایان دنباال مشاارکت سیاسای بودناد.      که در پی گسترش حق رأی همگانی به داشتند
هاای بازرا از   به جاای کماک   هانآ .کردند ا خاذ خود هایهزینه  أمین برای متاا  ی  اکتیک
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کوچاک از افاراد متعادد را     هاای کمکپرداخت حق عضویت حزبی    مّول،معد دی اشخاص مت
کردند   هماین  حزب کار می برگزیدند. عال ه بر این،  عداد زیادی از اعضای حزب، دا طلبانه در

 (.Mule, 1998: 55) بود ثرؤمامر نیز در سازماندهی   جمع منابع 
 ناد؛ مندبهاره  نیاز  کاارگری  ۀا حادیا های از حق عضویت این دسته از احزاب از پرداخت غیر
 ۀنحاو هاایی در  آلماان   حازب کاارگر انگلایس. البتاه  ااا ت       دمکارات  سوسایال  حازب نظیر 

ای دیگار  حق عضویت   کمک به احزاب  جود دارد که مطالعاه  ها   پرداختدر ا حادیه عضویت
 طلبد.  می

  هار یاک مادافع     ایادئولوژیک جهاانی د م اغلاب احازاب،     فراگیر:  بل از جنگ احزاب .0
 آن باه   فاادار   معتقاد   دهنادگان رأیلذا هر کادام باه دنباال اعضاا        ند.ایدئولوژی خاصی بود

 احازاب  باه  که کردند ظهور جدیدی احزاب ممّا بعد از جنگ جهانی د ا ،بودند خاص ایدئولوژی
پذیرند   نگاهشاان بایش از   گونه ایدئولوژی خاصی را نمیمعر ف شدند. این احزاب هیچ 1فراگیر

لاذا از   .  هدفشان کساب پیار زی در انتخاباات باا رأی بیشاتر اسات       دهندگانرأیهر چیز به 
 (.130: 1033)ایوبی،  کنندمی پرهیز شودمی انشانرکه مانع گسترش هوادا ایایدئولوژی
 سیاسی احزاب مالی نظام   ساختار در  غییرا ی موجب فراگیربه  ایدئولوژیک احزاب از گذر

  حزب  فتیادرآمد ناشی از پرداخت حق عضویت نیز کاهش  ،حزبی اعضای کاهش ضمن   شد
 مقاارن  ار باطی هاییآ رفن رشد بان امر ای یطرف از. شداعضا نیز محر م  ۀاز خدمات دا طلبان

 دها دمیای )رادیو    لویزیون( خود را به  بلیغات رسانه جایسنتی  ر ی در ر   بلیغات   است
 ،ای  ابل انجام اسات ناه اعضاای عاادی حازب. بناابراین        از سوی افراد حرفه  رگران بسیار که

شاوند   از طارف   کااهش اعضاا مای   احزاب سیاسی از یک طرف متحمل کاهش درآمد ناشی از 
 ناچاار شرایط احزاب  این در. کنندمی  جربه نیز را با یهای ار باطی   انتخاافزایش هزینه ،دیگر

 امار  ایان شاوند کاه   هاای نااع   البای مای    به  جار، بازرگان   صاحبان صانایع   گار ه   متوسل
کند به ان   د لت ایجاد میدر پارلم هانآ ۀبرگزید ردیدهایی را در صحت عمل احزاب   اعضای 

 ایان  یپ(. در Rowbottom, 2010: 3) شودمی صحبت دمکراسی در انحراف نوعی از که ایگونه
پاذیرش   گساترش    نیاز  آن   آیاد مای   جوده اساسی در  أمین مالی احزاب ب یگردش  حوالت

 ایان  ار پاا  درباار  بارای ا لاین    1313در ساال   غربی لمانآ أمین عمومی احزاب است. چنانکه 
 ۀبرناما  ایان،  رغام بههمین راه را رفتند.  کو اهی ۀفاصلدر  نیزدیگر کشورها    کرداجرا  را برنامه
 ۀادلا نظاری   طارح بار    مخالااان عاال ه    اسات  داشاته  نیز هاییمخالات احزاب عمومی  أمین

  رکیاه    آلماان، اساترالیا   مریکاا، ا کشاورهای  در هابرنامه این علیه دعوی طرح بهگاه  مخالات،
سوسیال دمکرات ایان کشاور    حزباز طرح این برنامه در آلمان  بعد. برای نمونه اندشده متوسل

با طرح این ادعا که این برنامه   به خصاوص   -داشت  وجهی  ابل عضویت حق درآمد هنوز که-

                                                           
1. Catch all 
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 به مخالف  انون اساسی است ،کنندگان مالی به احزابن برای کمک خایاات مالیا ی مقرر در آ
 (.Scarrow, 2004: 661) برد شکایت اساسی  انون دادگاه
  جاود  سیاسای  احازاب  عماومی   اأمین  ۀبرناما دیگر کشورها نیز  لقی  احدی نسبت به  در
   جامعاه از  حازب برای جدایی  منزلۀ عاملیرا به د لتی کمک عموماً چپیدست احزاب. نداشت
کاار نیاز معماوالً    احازاب محافظاه   دیگر، طرف از. ندکردمی  لقیحزب به د لت   ابستگی سبب

. اناد موفاق  خصوصای در جذب منابع  زیرا کنند،می رد به خصوص در انگلستان أمین عمومی را 
دهاد     أمین عمومی آزادی عمل احازاب را در انتقااد از حکومات کااهش مای      گویندمی اینان

 (.Matakovic, 2015:119) شودمی منجرجدایی حزب از مردم  بههمین امر 
 از را خاود  یاۀ ا ل حادّت : مخالات با  أمین عمومی به مر ر زماان شادت     کار لی احزاب .9
کاه   دشا  میسار  زمانی نیز امر این. یافت ایگسترده مقبولیت احزاب عمومی  أمین   داد دست

مشاخص   انتقاال برخای     حقاو ی  هاای نظاام  ضعیت   جایگااه حقاو ی احازاب سیاسای در     
 باه  نامزدمحورینظام انتخابا ی برخی کشورها از  کهن پذیرفته شد. چنانکارکردهای عمومی به آ

کاه   وریبه ط ،کردرا  سهیل  هانآ عمومی  أمین پذیرش امر همین   یافت  غییر محوریحزب
 شاود مای   اأمین  عماومی  منابع محل از آن کل یا مددرآ ۀعمدکشورها  سمت  برخی در امر زه

(Matakovic, 2015: 113.) 
 احازاب  برای مالی منابع  ضمین با مر ر به داشت که امتیازا ی رغمبهاحزاب  عمومی  أمین

همکااری باا اعضاا       جاای  باه    شاد  شاهر ندان    جامعاه به  هان اا  ی آ  بی جدایی موجب
 ۀدها بود که از   ر یببدین   نندکحاظ  رامالی موجود   ضعیت کهدادند حامیانشان  رجیح می

 از پس کار لی احزاب. ندمشهورکه به احزاب کار لی  ردندکاز احزاب ظهور  نوعی میالدی هاتاد
 هاای بخاش   سایله بدین    وافق مختلف موضوعات در هم با پنهان در خویش بقای از اطمینان
 احازاب  ایان  مایر   کا ز  عبیر به .(Matakovic, 2015: 120) کنندمی استثمار را د لت مختلف

 :Katz, 1995) کنناد مای  مصرف خود بقای  ضمین برای را د لتی ابعمن   شوندمی د لت عامل

5.) 
 

 های دولتی کمك انواع. 2
  اأمین    دنشاو مای   لقای  ساالرمردم هاینظام برای محوری نهاد ۀمنزلبه سیاسی احزاب امر زه
 ای پذیرفتاه شاده  به طاور گساترده   شان انونی هاینقش ایاای برای د لت ۀ سیلبه  هانآ مالی

هاای انتخاباا ی،   کارهاای پارلماانی، فعالیات    چاون های مختلاای  های حزبی حوزهاست. فعالیت
. حمایات د لات از   شاود می شامل را آموزشی   پژ هشی امور باالخره  ستادی    جاریفعالیت 

را در  الاب کماک    هاا نآ ماا  کاه  شودمی انجاماحزاب برای انجام این فعالیت به طرق مختلای 
 .کنیممیرمستقیم بررسی مستقیم   غی



 1931بهار ، 1، شمارۀ 74فصلنامۀ مطالعات حقوق عمومی، دورۀ    97

 

 مستقیم هایکمك .1. 2
هاای جااری؛   است: کمک مالی منظم بارای هزیناه   نوع سهمستقیم د لت به احزاب  هایکمک
هاای  هاای ر ابات در کارزارهاای انتخاباا ی   بااالخره کماک باه گار ه        مالی برای هزینه کمک

 پارلمانی.
 ۀادارهاای مرباوط باه    فعالیات  برای ککمهای جاری: این نوع مالی برای هزینه کمک (الف
هاایی  اداری حزب   سایر هزینه ساختمان ۀ هیپرداخت حقوق کارکنان،  مایحتاج، خرید حزب،

 ۀهزینا  اوان  هاا را مای  . این هزیناه دارد نیاز ه آنبفعالیت  استمرار برایاست که سازمان حزبی 
 .نامید حزب ستادی   جاری
 احازاب  انتخاباا ی  کارزارهاای  باه  مساتقیم  هایکمکی: های انتخابا ر ابت ۀهزینکمک (ب
 یافتاه  ر اج مانظم  سااالنه  هایپرداخت کنار در 1323 ۀدهغربی از  هایدموکراسی در سیاسی

کاناادا، ایتالیاا،    کشاورهای  از ساوی  1313 ۀده در(   1321) لمانآ از سوی. این امر ابتدا است
آن را  1333  ا اریش نیاز در ساال     1300ر ساال  . اساترالیا د است شده دنبال مریکاااسپانیا   

این  ،هانآ درصد 23کشور یعنی  21کشور از  91در  Tjernstron حقیق  اساسپذیرفته است. بر
 ,Tjernstron) دنشاو مای ارائاه   ساالنه منظم هایکمک همراهیا   نهاییبه لتیهای د نوع کمک

2003: 210.) 
که ممکن است  بل از انتخابات یاا   دنشومی پرداخت باحزا به معموالً انتخابا ی هایهزینه

. در برخای کشاورها مثال کاناادا     دنشاو  پرداخات  شاده پذیرفتاه معیارهاای   براسااس آن بعد از 
باه   فقاط  مریکاا ادر برخای دیگار مثال       نامزدهاا  به احزاب کنار در انتخابا ی هایهزینهکمک

 (. Nassmacher, 2000: 241-243) دنشوپرداخت می نامزدها
 ایا  حزب کی یاعضامتشکل از  1یپارلمان گر ه: احزاب پارلمانی هایگر ه به هزینهکمک (ج
دارناد   از   اریا را در اخت مجلاس  یهاا یکرساز  یاست که حدا ل یگذار انون مجلس در ائتالف

 هاای گار ه  کشاورها ی برخا  در. کنناد یما خود را به مجلس منتقل  التی   ما دیعقا قیطر نیا
 ۀهزینا کمککنند. د لتی دریافت می ۀهزینکمکبرای انجام امور پارلمانی خود  احزاب پارلمانی

 کشاورها د لتای اسات. در برخای     هاای  ارین اناواع کماک   های پارلمانی احزاب از  دیمیگر ه
 حازب  مرکازی  ساازمان  باه  نهپارلمانی به همراه کماک مانظم سااال    هایگر ه هایهزینهکمک
 احازاب  باه  انتخاباا ی    سااالنه  هایکمک انگلستان مثل رهاکشو رخیب در اما ،گیردمی صورت

. این دشومیهای پارلمانی فقط به احزاب مخالف پرداخت گر ه ۀهزینکمک .است نشده پذیرفته
در  حااکم حازب   ،انجاام  ظاایف   جلاوگیری از اینکاه     بارای مخالف  احزاببه  کمک برای امر

 Shortهاا در مجلاس عاوام باا عناوان      شود. این کمکپرداخت می ،مو عیت ممتازی  رار گیرد

                                                           
1. Parliamentary Group or Caucuses 
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Money حت عنوان  ن  در مجلس لردا Cranborn Money د )نشوپرداخت میBarnett, 2013: 

 (.000:1031 ،یانیازندر یگرج   285
از  پارلماانی  هاای فعالیات    نیسات  ممکان  آسانیبههای حزبی   پارلمانی فعالیت جداکردن

 باه  کمک مثل احزاب پارلمانی هایگر ه به کمک سبببدینحزاب است. های افعالیت  رینمهم
 دچاار  را پارلمانی هایگر ه   حزبی هایحساب جامعیت  ضعیت این. شودمی  لقی احزاب خود

هاای  کماک باه گار ه     ا اع،  در. بارد مای های حزبی را از بین حساب شاافیت   کندمی خدشه
 سامتی از ایان  جاوه را در     هاا نآ اماا  ،ستهانآ رلمانیپا  ظایف انجام به کمک برایپارلمانی 
 (.Van Biezen, 2003: 39) نندکهای حزبی هزینه میفعالیت
 

 غیرمستقیم هایکمك .2. 2
ممکان اسات باه     ندکنمی دریافت د لت از که مستقیمی مالی هایکمک از غیر سیاسی احزاب

 بررسای هاا  حات عناا ین زیار     ین کمکشکل غیرمستقیم نیز از منابع عمومی استااده کنند. ا
 :شوندمی

 سیاسای  احازاب  به کمک برای مالیا ی هایسیاست از هاد لت گاه: مالیا ی هایمشوق (الف
 ساایر    اماوال  از کاه  درآمادی  بار  مالیاات  از احازاب  کشورها برخی در چنانکه. گیرندمی بهره

 انون احزاب سیاسای  رکیاه، درآماد     21 ۀماد برای مثال،. اندمعاف آ رندمی دسته ب هافعالیت
 دبیر متدا ل دیگار آن اسات کاه افاراد      ،همچنین. است هکرد معاف مالیاتاحزاب را از شمول 

به میزان کمک   ر یببدینشوند. می برخوردار مالیا ی معافیت از سیاسی احزاب به کنندهکمک
 باه  شدهپرداختمبالغ  اینکه ای شودمی کاسته مؤدی مالیا ی دین از سیاسی احزاببه  شدهاعطا

  ارار  شاخص  مالیات ۀمحاسبمالیا ی برای  أخذاحزاب  حت عنوان حق عضویت یا عطایا جز  م
 نباشاد،  احزاب متمول کنندگانکمکاین  دبیر کامالً به ناع  اینکه  ضمین منظور به. گیردنمی

 دادگااه  ار باط همین رد. شوندهای کوچک   متوسط این امتیازات مالیا ی باید محد د به کمک
   احازاب  ۀهما کاه امتیااز مالیاا ی مساا ی بارای       داد أیر 1310 سال در آلمان اساسی  انون
کنندگان عمده   احزابی که معموالً حمایت کنندگان خالف  انون اساسی است؛ زیرا کمککمک

مناد  بهاره  امتیااز از ایان   رعادالناه یغ صاورت  باه  آ رندمی دسته ب را دهندگانرأیآن گر ه از 
 کشاورهای  از درصد 21در  TJERNSTORN حقیق  براساس (.Frowein, 2001: 48) ندشومی

 از یاا  احزاب از نوعی  خایف مالیا ی برخوردارند. در ایان کشاورها احازاب  مامااً     مطالعه، مورد
 اناادمعاااف امااالک   انتقااال   نقاال درآمااد، باار مالیااات مثاال خاااص هااایمالیااات برخاای

(TJERNSTORN, 2003: 220 -223.) 
 باه احازاب را در خصاوص    کننادگان کماک عمل بسیاری از کشورها امتیاازات مالیاا ی    در

بارای امتیاازات مالیاا ی     ،همچناین . اناد کارده  اجارا  نیاز  عضاویت  حاق  کنندهپرداختاعضای 
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 درصد 2از درآمد اشخاص حقیقی    درصد 13هلند  در برای مثال،هایی معین شده است. سقف
 :Koole, 1989) دنشاو  مزباور  وانند مشامول  خایاف مالیاا ی    می یحقو  شخاصا درآمدهای

206 .) 
 مادرن  انتخاباات  خصوصایات  از دیگار  یکای عماومی:   جمعای  ار باط  سایل از استااده (ب

 در. اسات  دهندهرأیار باط با  یهای دیداری   شنیداری برای  بلیغات   بر راراستااده از رسانه
برای ار باط با ماردم   انتقاال    رایگان پخش   ت احزاب به کشورها از بسیاری در زمینه همین
  ت  لویزیونی   خصیصاصول    شیوه(. 19:1030 ،یشود )احمدداده می هانآ به خویش پیام

داده  برابریبه احزاب   ت  یا یعنی است؛ مستقیم هایکمک  وزیع معیارهای  ابع نیزبه احزاب 
 هاای رسانه بر عال ه البته(. 93:1003 ،ینجابت) شودمی عمل تخاباتان خرینآ نتایج حسب بر یا

های عمومی    ساایل  سالن اداری، هایساختمان مثل ملی اموال سایر وانند از می احزابملی، 
 .استااده کنند نیزپستی رایگان  خدمات ، همچنیند لتی ۀنقلی

 هلناد  ن،آلما مانند کشورها برخی دربه بنیادهای جانبی یا  ابسته به احزاب:  مالی کمک (ج
 کاه  سیاسی احزاب به  ابسته یا جانبی بنیادهای بههای مالی به احزاب، ا ریش عال ه بر کمک  

هاایی  کمکجوانان یا زنان احزاب  هایشاخهکنند   فعالیت می پژ هش   موزشآ هایزمینه در
 حازب  نااع  باه  عماالً  اماا  ،ساتند نی احزاب به  ابسته رسمی شکل به اغلب هابنیاد این. دشومی

هاایی را بارای آماوزش اعضاای حزبای یاا هاواداران برگازار         د ره هانکنند. آفعالیت می یخاص
 هماکار احزاب  به کمک ۀارائممکن است مسئول  حقیقات سیاسی یا  هانآ ،کنند. همچنینمی

 (.Van Biezen, 2003: 40باشند )در کشورهای خارجی 
از آن جهت که به احازاب در جهات انجاام  ظاایف خاویش یااری        حزبی ۀ ابست بنیادهای

 هاا نآ زیارا  ،اسات  ارد  هاا نآ بار  نیاز  انتقاادا ی  اما ،ندشومیرسانند مثبت   ارزشمند  لقی می
بارای     وانند دریافت کنند، دریافات  های عمومی را که احزاب به دالیل موانع  انونی نمیکمک
 ابستگی احزاب سیاسی به منابع   ر یب،بدین   نندکمیده ن احزاب استااآ هایسیاست ۀ وسع

 خواهانجمهوری المللیبین ۀسسؤم مریکاامثال در  برایدارند. عمومی را از دید عموم پنهان می
  فعالیتشان را در خارج  اندغیرحزبی هایسازمانالملل، ملی برای امور بین دمکرا یک ۀسسؤم  
   اأمین ماالی    هساتند  کشاور  ایان  ۀعمدمر بط با احزاب سیاسی  اما ،دهندمی انجام مریکاااز 
 اسات  خاارجی  سیاسات   حوالت در سیاسی احزاب مشارکت  قویت برای  دبیری منزلۀبه هانآ
(Semogerere, 2011: 34.) 

 

 نآ حقوقی چارچوب و سیاسی احزاب عمومی تأمین مبانی
 مباح  هنوز ز لت راز سوی  ئود ر   لتدزمان طرح پیشنهاد  أمین عمومی احزاب سیاسی  از
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 عماومی   أمین هایبرنامه کشورها از بسیاری در .دارد ادامه حاضر  رن در موضوع این به مربوط
هنوز هم مخالاان سرساختی دارد. در ایان بخاش     امراما این  ،شده است اجرایی  ل  بو احزاب
 را برناماه  ایان  منطق  از خالل آن  حمطر را سیاسی عمومی  أمین مخالاان   موافقان ۀادلابتدا 

 مباانی  ۀپایا سپس در  سمت د م به چارچوب حقو ی اجرایی این برنامه بار   .کنیممی استخراج
 .پردازیممیاستخراجی 

 

 عمومی احزاب سیاسی  تأمین مبانی و ادله .1
 رحطا م را  مخالااان   موافقاان  ۀادلا منظور شناخت د یق مبانی  أمین عمومی احازاب ابتادا    به

 .کردکنیم   آنگاه مبانی آن را بیان خواهیم می
 

   موافقان ۀادل .1. 1
 اند:زیر را ابراز داشته ۀادل أمین عمومی احزاب سیاسی برای اثبات ضر رت  طرفداران
 در سیاسای  هاای ر ابات  در حضاور : هاا نآ درآماد  کاهش   احزاب هایهزینه افزایش (الف

 هاای رساانه  از استااده افزایش ۀنتیجشده است. این امر  امر زی بسیار پرهزینه هایدموکراسی
 در احازاب    است  خصصی   ایحرفه امری که است انتخابا ی کارزارهای جدید فنون   عمومی
سازمان اداری احازاب   ،کنند. همچنیناستااده می هانآ از  بلیغی راهبردهای   هابرنامه  د ین

کاااف   هاا نآ ای  درآماده  دارد کارکنان زیاادی    است ر شده بزرا پیش ۀدهنسبت به چند 
 دهد.را نمی هایشانهزینه

هاای  از منابع سنتی اسات. در ساال   هانآ درآمد کاهش با همراه احزاب، هایهزینه افزایش
کااهش یافتاه    هاا ن  اعضای آ اند وجهی شهر ندان مواجه شدهاخیر احزاب سیاسی با نوعی بی

از درآمد ناشی از پرداخات حاق عضاویت   هام از خادمات رایگاان        است. این امر احزاب را هم
 .است هکرداعضای حزب محر م 

 را هایشاان هزیناه  وان انتظار داشت که احزاب خودشان  مام معاصر نمی هایدموکراسی در
 را آن  ناه ابازار    سات هانزیرا کسب درآمد نه هادف آ  ،نندک  متناسب آن درآمد کسب   أمین

را باه لحاام ماادی باه طاور       هاا ن  آ یااری  هاهزینه  أمینها باید به احزاب در لتدارند. لذا د 
 ۀدرباار امار باه خصاوص     ایان (. Van Biezen, 2003: 35)کنند حمایت  قیممستقیم یا غیرمست

هنوز پیوندهای عمیاق   احزاب که است صادق نوظهوری هایوکراسیدم    أسیس ازه هاید لت
ها   دیگر مناابع بخاش خصوصای    ستند از محل پرداخت حق عضویتاجتماعی ندارند    ادر نی

 نیازهای مالی خود را  أمین کنند.
  أمین در د لت مستقیم ۀمداخلهای سیاسی: د مین دلیل برای برابری در ر ابت  أمین (ب
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 باه احزاب باه یاک میازان     ۀهم. است مربوط سیاسی ر بای فرصت برابری لز م به احزاب مالی
 نبایدآ ری کنند را جمع خصوصی منابعاند نشدهکه موفق  احزابی   ندارند دسترسی مالی منابع
احزاب کوچکی است که  بارۀدر خصوص به نگرانی این(. 293:1000 ،ی)عباس شوند سیبآ دچار
 کاه  جدیاد  احازاب    نشاود  استقبالبالقوه  کنندگانکمکاست از طرف  مکنم هانهای آبرنامه
 ر ابات  فضای  وانندمی د لتی هایکمک ندارند، اجتماعی مختلف هایخشب با پیوندهایی هنوز

 Van) دنا آ ر  جاود ه با  مجهاز     ادیمی  احزاب برابر در جدید   کوچک احزاب برای را برابری

Biezen, ibid:36, Koln, 2016: 80.) 
 خواهد داشت،ن همراه وجه داشت که صرف پول به خودی خود پیر زی در انتخابات را  باید

ر ابات را بارای    امکاان .  أمین عماومی  شودمیاحزاب  شکست موجب  بلیغات   هزینهنبود  اما
 هاای محاد دیت  با  وأم اگر   دهدمی افزایش مالی نیازهای نکردفراهماحزاب سیاسی از طریق 

کاهش دهد   امکاان مشاارکت    را انتخابات مخارج کلی سطح  واندمی باشد، نیز هزینه   کمک
 وجاه داشات کاه     دیا با(. Miller, 2011: 206) دکنهای زیادی فراهم میرا برای گر هدر ر ابت 

 یبارا  یمقررا  دیدر کنار آن با بلکه ،شودینماحزاب منجر  انیم یبه برابر ارانهیصرف پرداخت 
طرفاداران   ،همچنین جود داشته باشد.  هانآ یهانهیهزبه احزاب    یکمک خصوص تیمحد د

را در انتخاباات   دهندگانرأی مشارکت سطح  واندمی یعمومکه  أمین  اندعی أمین عمومی مد
 رند: ا ل اینکه با  أمین عماومی احازاب   کااهش    آافزایش دهد   برای این امر نیز د  دلیل می

یاباد،  های خصوصی اعتماد عمومی نسبت به احزاب   فرایندهای سیاسی افزایش مینقش کمک
 ,Milyo) یابدمی افزایش نیز دهندگانمشارکت رأی ۀانگیز ر با، بین  ابتر افزایش بااینکه د م 

ت کمشاار  شیافزا رایز ،دارد مردم مشارکت شیافزا در ینسب ریثأ  زیامر ن نی(. البته ا2011:226
 عوامل است. نیاز ا یکیانتخابات  یدارد   سالمت مال زین یگریمردم علل د

اثار   یاهای خصوصی منای پول  أثیر دن وانمی احزاب به تید ل هاییارانهبا فساد:  مبارزه (ج
  اأمین    تای . نناد کفرایندهای سیاسی دمکرا یک محاد د   کردنآن منابع را در منحرف ۀبالقو
ایان نگرانای  جاود دارد کاه      شودمی انجام هدایا   خصوصی منابع از عمده طور به احزاب مالی

. مناابع  دنا گیر  رار منتخب مقامات   احزاب ملع مالک عمومیمنافع خصوصی به جای منافع 
   دنبخشمیشان را راضی نگه دارند رهایی از اینکه مجبور باشند حامیان مالی را احزاب عمومی
اثار   آمیزمیزان اعمال فسااد  ردشود   کاسته می خصوصی کنندگانکمک ۀبالقو  أثیر از بنابراین
طاور کامال    باه   اوان ینما  زیا ادعاا را ن  نی(. اVan Biezen, ibid: 37) داشت خواهدای کاهنده

 یاسا یس یماال  فساد اندکردهاحزاب را اجرا  یعموم  أمینکه  ییدر کشورها یحت رایز رفت؛یپذ
فسااد   یاشاره کرد کاه بعاد از افشاا    ایتالیبه مورد ا  وانیمراستا  نیهممشاهده شده است. در 

 .دادند أیر احزاب ۀارانی یبه الغا 1331احزاب مردم در رفراند م سال  یمال
 در ماذکور  اهاداف بار   عاال ه عمومی احزاب   أمیناصالحات اجتماعی   سیاسی:  بی رغ (د
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  رینمهم. شوند گرفته کاره ب نیز یمال مقررات بهتر یاجرا نی ضمبرای  است ممکن  بل فقرات
  رینمهم ازیرا سیاسی است. ز احزاب ۀهزینافزایش شاافیت   کنترل   نظارت بر درآمد    هانآ

 یاا هاا  اجارای آن اساترداد کماک    ضامانت   ماالی   گازارش  ۀارائشرایط دریافت کمک عمومی 
کماک باه    ،(. هادف دیگار  اأمین عماومی    Magnus, 2014: 23) است آندریافت  ازمحر میت 

کماک     ۀمحد دکنناد  مقاررات  اعمال طریق از سیاسی هایر ابت ۀهزین میکاهش سطح عمو
 ،کناد های اصالحی دیگری را نیز فراهم مای  أمین عمومی احزاب فرصت ،نهزینه است. همچنی

 مرد هاینامزد  عدادبرابری  ،است هکردرا بر رار  عمومی  أمین که 1300 سال از فرانسه کهچنان
از  یبخشا درصاد،   2در انتخابات را الزم دانسته است   در صورت اختالف بیش از  احزاب  زن 

  وان یمال مقررات رسدیمنظر  به(. Ballington, 2003: 165) دهدمی دستکمک عمومی را از 
باا صارف درج ناام     یسادگبه یمقررا  نیچن رایز ،ندارد را جنس د  انیم ی ا ع یبرابر یبر رار

 .شودیماحزاب محسوب  یمداخله در امور داخل گرید ی ابل نقض است   از سو
 

 مخالفان ۀادل. 2. 1
 ا امه خویش ادعایبه شرح زیر برای اثبات حقانیت  ایادلهاحزاب  ومیعم  أمین ۀبرنام مخالاان

 :اندهکرد
باه   یکمک عماوم  یمخالاان اعطا استدالالت نی رمهم: از سیاسی احزاب شدند لتی (الف

اداره شاوند باه    ید لتا  ۀنیاگر احزاب با هز است شده گاته. ستهانآ شدنید لتاحزاب، خطر 
 یااا یا باه   اادر    داشات  خواهند پسندانهد لتدر رفتار  یابع سعمن شتریمنظور کسب هرچه ب

 از بسایاری  در امار زه (. 212:1002 ،یریماالم )مرکاز   باود  نخواهناد  مردم ناع به خود فی ظا
ماالی   حیاات  ۀاداما    ر ناد به شمار مای منبع مالی احزاب   رینمهم د لتی هایکمک کشورها،

 جاایگزینی  یافتن  وسعه حال در   یافته وسعهکشورهای  دراحزاب  ابسته به د لت شده است. 
   حتی غیرممکن است.  مشکل بسیار د لتی هایکمک برای

موجاب   ی رافنا  شارفت یپاجتمااعی     سیاسای،  یهاا یدگرگاون د م  جهاانی  جنگ از بعد
 در د لات  نداشاتن همداخل لیبرالی ۀاندیش غییرات مهمی در نظام مالی احزاب شد. در این د ره 

رناگ   آماد،   جوده بار پا  در فاشیست   نازی احزاب فعالیت از که شومی آثار پی در حزبی مورا
 هاا  حات نظاارت د لات    هاا نآ  شاد   مقاررات طباق  سیاسی  احزاب تی  فعال سیسأ    باخت

 ،آ رد فاراهم  را ماداخال ی  چنین حقو ی مشر عیت زیند لتی  هایکمک انیم نیا در. درآمدند
 نظارت   کنترل   احزاب مالی گزارش د لتی هایکمک اعطای شرطاز کشورها  یاریبس در اریز

 .  هاستنآ بر عمومی
 کاه  جدیاد  مناابع  جساتجوی  از را هاا آن أمین مالی احزاب از ساوی د لات،    این، بر عال ه

 جامعاه   ر ابط حزب باا   داردبازمی بخشند استحکام جامعه با را خود ر ابط ندآن بتوان ۀ اسطهب
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  ر یاب رسد که صرفاً در زمان انتخابات به دنباال آرای ماردم اسات. بادین    دا ل ممکن میبه ح
پلای بارای انتقاال     ۀمثابا نهاد  اسط   میانجی بین مردم   د لت   به منزلۀبه اصل در که حزب

 ,Uzun) آیاد مای د لات در  نظاارت    کنترل  حتعمالً  دشمطالبات مردم به حکومت  لقی می

 پای  در عماومی،   أمین اثرها با آگاهی از د لت برخی ، زیرااست شدنیرفع رادیا نی(. ا66 :2007
 این اساساست. بر 1معادل  جوه شرط هانآ  ریناند که مهم  ا داما ی انجام داده برآمده جبران
نخواهد بود که حزب از بخش خصوصای    جوهی از بیشتر احزاب به د لتی کمک پرداخت شرط

 ۀمتحاد ایااالت     لمانآ حقوق در شرطی چنین بود، دن خواهکثر معادل آیا حدا دکنمیجذب 
 (.Malbin, 2006: 230) شودمی اعمال مریکاا

 نناد کمی استدالل احزاب به عمومی کمک موافقان: موجود حزبی   سیاسی نظام  صلب (ب
 سیدستر خصوصی هایکمک   هاعضویت حق پرداخت از ناشی منابع به کهاحزاب کوچکی  که

خاود را معرفای     ار باط بر ارار   کنندگانانتخاب وانند با می با استااده از منابع عمومی ندارند،
 بارای  کوچاک     أسیس ازه احزاب  ا ع در. شوند ایمنصاانه   برابر سیاسی ر ابت  ارد   نندک

   دارناد  ازنیا  ایعمده مالی منابع به فنی   پرهزینه سیاسی هایر ابت در مناسب جایگاه کسب
های د لتی لذا کمک ،خواهد داشت هانآ عملکرد ردکمبود در این خصوص  أثیر منای  هرگونه

 .دنباش داشته برهه در مثبتی نقش دنوان می
های د لتی فقط برای احزاب بازرا  که کمک نندکمی ادعا عمومی کمک مخالاان مقابل در

 زیارا . برناد نمای  آن از چندانی ۀبهر أسیس هکوچک    از احزاب   است ثرؤم  جاافتاده ماید   
آن میان احزاب به ناع احزاب بزرا است. این   وزیع   مندیهبهر استحقاق برای الزم معیارهای

هاای پارلماان در اختیاار    در انتخابات  بلی یا  عداد کرسی شدهکسبمعیارها شامل میزان آرای 
 نسابت  الجارم    دارناد  اختیار در را هاکرسی   آرا از باالیی نسبت بزرا احزاب که استحزب 
کنناد  دریافت نمای  چیزیخواهند کرد   احزاب کوچک یا  دریافت را د لتی هایکمک از باالیی

کناد. ایان ضاوابط      کاایت نمای  مؤثراند برای اجرای کارزارهای انتخابا ی نچه دریافت کردهیا آ
  جوده ب احزاب مردمی حمایت به  وجه   اصل با ادعای جلوگیری از  ورم حزبی درمقررات که 

 طرف یک از زیرا ،است شده حزبی   سیاسی نظام ناپذیریناوذ   شدنسخت موجب ،است مدهآ
 باا  را بازرا  احزاب ضعیت  این دیگر، طرف از   ندکنمی اعطا چندانی کمک کوچک احزاب به

 .(Nassmacher, 1989: 249) ندکمی  قویت بیشتر هایکمک اعطای
هاای انتخاباا ی   عادالتی مضااعای در ر ابات   بای  موجاب  باالعمومی به  ر یب  کمک  وزیع

ا لیه از امکانات مالی گسترده، کمک ماالی   مندیبهرهزیرا احزاب بزرا ضمن  شود،می ر پیش
  نسابت باه    کنناد استااده مای   این منابع را در کارزارهای انتخابا ی  دریافت نیز د لتی ۀعمد

 دیا با(. Ciaurro, 1989: 166) گیرنددر  ضعیت ممتاز ری  رار می سیسأ وچک یا  ازهاحزاب ک

                                                           
1. Matching Funds 
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 یناشا  هاا کماک  عیا  وز خااص  ۀویشا بلکه از  یمزبور نه از ذات کمک عموم رادیکه ا کرد وجه 
  صاور،   ابال  یهاا راه از یکا ی. آماد  فائق رادیا نیا بر  وانیم عی وز ۀویشبا اصالح  لذا ،شودیم

 احزاب است.  انیم یمنابع مال عیدر  وز ی سا   وجه به اصل
 احازاب،  باه  د لتای  هاای کماک  ر اج از پس کو اهی مدت در: حزبیدر نشکاف  جادیا (ج
داشته است. به موازات این کااهش اعضاا   حاق     ایعمده کاهش هاعضویت حق از ناشی درآمد

. در یاباد مای  افزایش نیززب ای مشغول به کار در سازمان مرکزی حها  عداد افراد حرفهعضویت
 ۀرابطجمعی به طور جدی افزایش یافته است. در این شرایط  ر باطاین د ره استااده از  سایل ا

   اوده از طریاق    حزبای  رهبران بین ۀرابطبه  دهندگانرأیحزبی با  نمایندگان مستقیم   زنده
 .(Pierre, 2000: 3) شودمی سایل ار باط جمعی  بدیل 

شاده   حزبیدر ن گراییداخت کمک د لتی به احزاب موجب ایجاد نوعی  مرکزپر ،همچنین
 طریاق  از حزبی ۀبودج که زمانی زیرا. کندمی دارخدشه را حزبیدر نکراسی واست که ر ند دم

 مشاارکت کاه   اعضاا  باالتبع  شودمی  أمین اعضا ۀدا طلبانهای   کمک هاعضویت حق پرداخت
 اما با پرداخت کمک د لتی به احزاب کاه آن هام باه ساازمان     ،داشتند حزب مدیریت در فعالی

از  حزبآید که از یک سو اعضای می  جوده ب شکافی حزب در ن گیرد،می انجام بمرکزی حز
   کنناده  وزیاع  ،کنناده دریافات شوند   از طرف دیگر از آنجا که مداخله در مدیریت محر م می

   شاوند مای  ضاعیف   حازب  محلی هایسازمان است، حزب مرکزی سازمان منابع کنندهنظارت
 .(Hofnung, 19969: 84) دهندمی دست از را خودکارکرد   اهمیت 
 باه  مناوط  راعماومی   کماک  پرداخات   وانیم عمومی،ثار منای  أمین با این آ مقابله برای
 یبارا  ،. از طارف دیگار  کارد  هانآ سوی از عضویت حق پرداخت   اعضا از خاصی  عداد داشتن

از  یچند بخش  قسایم   بخشا   به را هانآ به شدهپرداخت هایکمکقابله با  مرکز در احزاب م
 .کردمحلی احزاب پرداخت  هایرا به سازمان گرید بخشی   مرکزی سازمان به راآن 

آن است که  شدهعمومی: انتقاد دیگری که بر  أمین عمومی احزاب  ارد  افکار با مخالات (د
هاای  ا لویات  کاه  بر این نظرندوع پرداخت یارانه به احزاب موافق نیستند   عمومی با موض کاراف

  اأمین  ۀبرناما  نیا ا ،همچناین  .دشاون دیگری  جود دارد که باید منابع عمومی در آنجا هزیناه  
 آن عمال    وژیایادئول  با است ممکن که است احزابی به کمک به مالیا ی مؤدیان اجبار موجب
 نباود از  یناشا  یافکاار عماوم   مخالات رسدیم(. به نظر Kelly, 2011: 60) نباشند موافق هرگز

 مبارزه   کارآمد ینظار  یراهکارها ریبر را با لذا   است احزاب یمال امور رد مؤثر ینظام نظار 
 .کردرا جلب  یاعتماد عموم  وانیم یمال فساد مظاهر با

 

 آن منطق و سیاسی احزاب عمومیتأمین  ضرورت. 3. 1
 ۀارادای در  کاوین  نقش عمده مر زی،ا دمکرا یکهای سیاسی در نظام احزاب اینکه به  وجه با
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 محاور برناماه باه مادیریت مانظم       کمک   پراکنده هایاندیشه   افکار به بخشیانسجام   ملی
 برایرا  الزم مالی منابع  ولید  وانایی ذا اً نهاد این اینکه به نظر   ندداشته باش  وانندمی عمومی

 آن هیعل شدهمطرحاست   انتقادات  تیک ضر ر هانآ د لتی یا عمومی  أمین لذا ندارد،الیت فع
آن. ایان ضار رت مبتنای بار مباانی یاا         جودی اصل نه است آن اجرای شکل به ناظرنیز همه 
 :ستا زیر ۀگانسهمنطق 
   احترام به هاد لت حقو ی   ی اخالحمایت از حقوق بشر: ماهوم حقوق بشر    عهد  (الف

   1390 حقاوق  جهاانی  ۀاعالمیا هاست کاه در  الاب   مسائل اجماعی بین د لت  اجرای آن جز
شناسایی   اعالم شده اسات. از آنجاا کاه مشاارکت سیاسای از طریاق احازاب         1322مثیا ین 

ها  عهد دارند که از لذا د لت ،است بشر حقوق اجرای ضمین    مؤثرسیاسی یک شکل عملی   
مثل آزادی اندیشاه   بیاان در    نیادینب حقوق مصادیق از برخی اعمالمجرای  منزلۀبه نهاد ینا

 .دهند  رار آن اختیار در را الزم مالی منابع   کنند حمایت یبرابر اصل   آنشکل جمعی 
مشر عیت حکومت: در نظام حکومتی دموکراسی، مشر عیت حکومت  ابسته باه نظار      (ب

 اما. رسدمی مردم ۀاراد درت حکومت در نهایت به خواست    است. مشر عیت اعمال مردم ۀاراد
 به مراجعه   انتخابات همانا  این طریق نیز  شود  سالمی احراز  مطمئن راه از باید عمومی ۀاراد

  ضاا ت  هاا آن ا  دنبرسان مردم به را خود پیام باید انتخابات در حاضر ر بای. است عمومی رایآ
 آن کاااف  احزاب داخلی منابع   است هنگاتی هایهزینه مستلزم امر نای. دهند انجام را نهایی

 ایان . شوند ثر ت اصحاب به  ابسته مالی منابع  أمین برای احزاب است ممکن لذا   کندنمی را
 پرداخات . کناد می  هدید نیز را سیاسی نظام مشر عیت    مامیت بلکه احزاب فقط نه  ابستگی

 یفضاا  در را یشاتر یب یر باا  حضاور  امکاان  باالقوه،  خطر نیا از یریجلوگ ضمن ید لت کمک
 فاراهم  را یشاتر یب انتخااب  امکان زین دهندهیرأ یبرا ر ابت شیافزا از گذشته   ایمه یانتخابا 

 .ندکیم
کارایی احزاب   حکومت مستلزم  أمین عمومی احزاب است. کارگزاران حکومتی  افزایش (ج

 داشاته  کاافی . اگر احازاب مناابع   اندنیز  ابستگان حزبی رنامزدمحوهای انتخابا ی حتی در نظام
 که  ضعیتی با مقایسه در امر این   نندکمنسجمی برای حکومت  رسیم  ۀبرنام  وانندمی باشند

دارای  ،اسات  برناماه  باد ن  حزبای  یاا  غیرحزبای  مستقل   منارد نمایندگان از متشکل مجلس
کند احازاب سیاسای   مرانی مطلوب ا تضا میاصول حک دیگر، عبارتمطلوبیت بیشتری است. به 

نیاز   هاا نآ از برآماده  یهاا حکومت باشند  رمنسجم    ر وی احزاب چهنهادی  وی باشند   هر
 در ماؤثری نقاش    وانناد یم یراهکار نظار  منزلۀهاحزاب ب ،گرید یسو ازخواهند بود.  مد رکارآ

   ی یابناد شتریحزب انسجام ب  الب در ند وانیم زیمخالاان ن رایز ،باشند داشته حاکمان کنترل
 . ندنک نیرا  ضم یعموم تیریحاکم نظارت   سالمت مد تیبر حزب اکثر یافتگیبا سازمان
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 عمومی احزاب سیاسی  تأمین حقوقی چارچوب .2
که امکان  ستهانآ خصوصی منابع  کمیل برای رهیافتی منزلۀبه سیاسی احزاب عمومی  أمین
 احزاب میان منابع این  وزیعد. اگر  خصیص   کنفراهم می رااز منابع عمومی مندی احزاب بهره
 ،اسات  شاده   اد ین  عمومی  أمین اهداف   فلساه راستای در که حقو ی مقررات چارچوب در

 چاارچوب  بخاش  ایان  در. باشاد  آمیاز موفقیات   واندمی أمین مالی عمومی  ۀبرنام گیرد صورت
مباانی ذکرشاده را    ۀپایا  بار  سیاسای  احزاب میان آن زیع و   عمومی منابع  خصیص حکومتی

 .کردخواهیم  مطرح
 

 سیاسی  احزابمنابع عمومی به  تخصیص. 1. 2
پوشاش     ریا زمنابع عمومی به احزاب مسائلی را در خصوص مادیریت، ناوع فعالیات      خصیص

 .کردبررسی خواهیم  را هانند که آکمطرح می پرداخت  ابل کمکمیزان 
هاای  کماک   وزیاع : در بسایاری از کشاورها مادیریت      عمومی  أمین ۀبرنام مدیریت (الف
 سیاسی مالی امور مدیریتگیرد. در حقیقت صورت می ملی انتخابات مدیریت ۀ سیله ب عمومی

 در. دارد  جاود  مریکاا ا یانتخابا ی است نظیر آنچه در نظام حقو  هایکمیسیون  ظایف از یکی
. در ساوئد کمیسایونی از   اسات  نظاارت    مدیریت این مسئول یدارای ت زار نیز کشورها برخی

 مجلاس  رئایس  باه  امار  این لمانآ در که  ضات منتخب پارلمان مسئول این امر است در حالی
 ی(. در برخا 010:1031 ،یانیازنادر  یگرجا    Ohman, 2009: 62) است شده محول نمایندگان

 اسات  شاده   اگاذار  یعماوم  محاسابات  وانید به امر نیا انجام زین ایاسپان مثلاز کشورها  گرید
(Nassmacher, 2003: 144.) 

 شاده   اد ین  ر شانی  باه  نامزدهاا مقررات  خصیص    وزیع کمک عمومی به احزاب یا  اگر
نگرانای عماده در    میان، این در. بود نخواهد مشکل چندان سیاسی مالی نظارت   مدیریت باشد

خصوص میزان این کمک نباید به  شاخیص  گیری در بح   خصیص منابع آن است که  صمیم
 جود داشته باشد که  حات آن شارایط    یبلکه باید ضوابط  انونی مشخص شود،  اگذار حکومت

 ابازاری منزلاۀ  باه  عماومی   اأمین  ازممکن است  صورت،در غیر این  ،دنشومنابع  خصیص داده 
 .(Ammer, 2009: 60) شوداحزاب دیگر استااده  علیه

   هزیناه    کماک  هاای محاد دیت  باا  أمهای  أمین عمومی احزاب  او نامهبر دیگر، طرف از
 هاا مسئولیت این ایاای برای الزم  خصص    وان از باید مدیریت نهاد لذا   است گزارش الزامات

 .باشد برخوردار طرفبی   مستقل عملکرد  
هاا یاا   های عماومی: یکای از مساائل مهام در خصاوص  خصایص یاراناه       کمک ۀ( گیرندب
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باه   ؛داده شاود  یچه اشخاصا  به بایدهای د لتی به فعاالن سیاسی آن است که این کمک کمک
در برخای   اسات، اماا   أمین عمومی به ناع احزاب  ،موارد شتریب در ها؟ائتالف ای نامزدها ،احزاب

چناین   .(Walecky, 2009: 34)ست نامزدها ناع به عمومی  أمینفرانسه   مریکا اکشورها نظیر 
 کارکردهاای    دهاد مای  کاهش انتخابا ی   سیاسی هایندیفرا در را سیاسی احزاب شنق امری
نظم حزبی به شدت کاهش   امکان جادایی افاراد از حازب     برای مثال،. کندمی مختل را حزبی

 حاائز  احازاب  یاا  هاا  صمیم در خصوص اعطای کمک عمومی به نامزد ،یابد. بنابراینافزایش می
 نظاام  ناوع  به چیز هر از  بل خصوص این در  صمیم رسدمی نظر به نمیا این در. است اهمیت

باشاد   بساته  فهرست خصوصبه   ناسبی نوع از انتخابا ی نظام اگر. است  ابسته کشور انتخابا ی
 یاباد. میندارند   لذا  أمین عمومی فقط در خصوص احزاب معنا  ازیبه  بلیغ ن نهایی بهنامزدها 

 ناامزدمحوری  محاوری، حازب  جای به که اکثریتی انتخابا یهای ظامدر نکه  این در حالی است
   کمتار  آن عملای   أثیرات ، امامعنادار است نامزدهاهای عمومی به حاکم است، پرداخت کمک

هاای  حتای در نظاام   لاذا (. Willson, 2009: 6-17) کنترل آن بسیار مشکل خواهد بود   نظارت
زیرا حتی در چناین   ، ر استها به احزاب مقبولاخت یارانهنیز پرد نامزدمحورانتخابا ی اکثریتی 

 مثال. است مستقل نامزدهای ابسته به احزاب بیشتر از  نامزدهایهایی نیز شانس موفقیت نظام
نظاام انتخاباا ی آن    اینکاه  رغام باه  کاه  شاود مای  مشااهده  مریکاا سیاسی نظام در امر این بارز

 نادارد   جود موفقیت شانس انتخابات در احزاب از خارج لمستق افراد برای ، امااست نامزدمحور
 نظام. است  رموجه احزاب به د لتی هایکمک پرداخت نیز هانظام این در لذا. است کم بسیار یا

 نامزدهاکمک د لتی هم به احزاب   هم  حت شرایطی به  ، امااست محورانتخابا ی فرانسه نامزد
 .است پرداخت  ابل

های به هزینه نسبت  واندمی احزاب عمومی  أمین: آن میزان   پوشش حت  فعالیت نوع (ج
 رسااندن  باه منظاور   حزب به کمک برای ا لیباشد.  حزب عادی هایفعالیت ۀهزین یاانتخابا ی 

 از حمایات    سیاسای  احازاب  ساازی نهادیناه  منظاور  باه  د می   است دهندهرأی به خود پیام
 د  ایان  از یکی بر است ممکن عمومی  أمین  مرکز. تاس حزب آموزشی   عمومی عملکردهای

  ارار  عماومی  کماک  پوشش  حت را جنبه د  هر کشورها اکثریتباشد.  هانآ د ی هر یا جنبه
رسد که به منظور  قویت  عامال بیشاتر باین ماردم       به نظر می(. Ohman, 2009: 66) اندداده

 هام  اسات بهتار   ،هاای دمکرا یاک  مل نقش  ایاای کا مؤثرر ابت  یبرا هانآ به کمک  احزاب 
 . گیرد  رار عمومی کمک پوشش  حت احزاب عادی هایفعالیت هم   انتخابا ی هایفعالیت
 واند باه د  صاورت کامال یاا نسابی      دیگر میزان پرداختی به احزاب است که می ۀلئمس اما
در  اأمین نسابی    ، اماا  مام درآمد احازاب از مناابع د لتای اسات     کامل،  أمین در. شودمطرح 

 شاود  سمتی از منابع درآمد احزاب از منابع عمومی    سمت دیگر از منابع خصوصی  أمین می
(Lavin, 2006: 25به نظر می .) ار باط  حاظ ضر رتنیز گاته شد   رپیشرسد با  وجه به آنچه
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ران های حزبی را جبا عمیق بین حزب   مردم مستلزم آن است که د لت فقط  سمتی از هزینه
هاا    عضاویت  حاق  آ ریجماع حازب از طریاق    ۀ سایل ه کند    سمت دیگر آن هزینه بایاد با  

 .شودهای خصوصی  أمین کمک
 

 کمك عمومی بین احزاب سیاسی  توزیع .2. 2
 مشخص معیارهای براساس احزاب میان آن  وزیع بح  احزاب به عمومی منابع  خصیص از بعد

 .آیدمی میان به معین زمان  
احزاب سیاسی یاک   ۀهای عمومی: پرداخت کمک د لتی به همشرایط استحقاق کمک (الف
زیرا پرداخت بد ن  ید   شرط کمک عمومی به احازاب موجاب    ، جه میسر نیستهیچکشور به

ه دریافت کمک عمومی با  برایکنند که صرفاً شود. یعنی احزابی ظهور میمی حزبی  ورم یجادا
هاای سیاسای  جاود    در فعالیات  مؤثرشرکت  برای هانآ پشتدی ج ۀاند   هیچ اراد جود آمده

 عمومی ۀبودج بر را غیرمعقولی فشار امر این ،دیگر سوی از(. 212:1002 ،یریمالم مرکز) ندارد
 سیاسی احزاب نزد عمومی کمک دریافت استحقاق برای شرایطی حدا ل باید لذا   کندمی  ارد

 رین شرطی که مهم ، اماهای سیاسی متاا ت استظام. این شرایط بر حسب نباشد داشته  جود
ها  جاود دارد آن اسات کاه حازب حادا لی از حمایات مردمای را از طریاق         در  مام این نظام

 اکثریات  ساتانه در های خصوصی مردم را داشته باشد. البته ایان آ انتخابات، جذب اعضا   کمک
 درصد 31عمومی است. این آستانه از  ت ریب به ا ااق کشورها، کسب درصدی از آرا در انتخابا

(. genckaya, 2009: 46) اسات  متغیار   رکیاه  حقاوق  در مقرر درصد 1لمان  ا مقرر در حقوق آ
از کمک عمومی  رار  مندیبهرههای مجلس شرط از کرسی یگاه نیز کسب  عداد ،عال ه بر این

 .دشوداده می

احزاب    بودامر به ناع احزاب بزرا خواهد  استحقاق باال در نظر گرفته شود این ۀآستان اگر
احزاب کوچک را به طرف ائتالف   ا حاد ساوق خواهاد داد    یحت  ای نخواهند برد کوچک بهره
برعکس اگر آستانه پایین باشد این امر به نااع   .خواهد بود متعارض یی کثرگرا هدفکه البته با 

 وجاه داشات    دیا با اماشوند. می مندههرنیز از کمک عمومی ب هاناحزاب کوچک خواهد بود   آ
احازاب بازرا    درانشاعاب   ۀزیا انگ جااد یا قیا احزاب از طر ینگیبه نهاد  واندیم زین امر نیا که
 (.Ohman, 2009: 64) بزند بیآس

های مجلس ممکان اسات شارط ثبات رسامی      را یا کرسیکنار شرط کسب درصدی از آ در
در حقوق فرانسه  چنانکه. باشد الزم نیز انتخابا ی یهاحوزه از خاصی  عداد در مشارکت   حزب

 درصاد  1  حدا ل  نندمعرفی ک نامزدهای انتخابی حوزهدرصد  13احزاب الزم است حدا ل در 
 (.Clif, 2004: 686، 201:1003 ،یوبیا) آ رند دسته ب را آرا کل

در جریاان    واند راهنمای عمال عمومی بین احزاب: د  اصل کلی می کمک  وزیع معیار (ب
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براساس این اصل هار حازب    ؛ وزیع کمک عمومی بین احزاب  رار گیرد: ا لی اصل برابری است
 باه  اصال  ایان . کناد  استااده عمومی هایکمک از مسا ی طور به  واندمی شرایط  اجد نامزدیا 

است که به میزان مسا ی با احازاب بازرا    ادیمی کماک       أسیس ازه یا کوچک احزاب سود
نامزد بار حساب یاا باه      یا حزب هر اصل، این براساس؛ است  ناسب لد م اص .کنندمی دریافت

 واناد  های عمومی استااده کناد   د  امار مای    واند از کمک ناسب حمایت عمومی که دارد می
آ رد   دیگاری  دسات مای  ه رایی که حازب با  میزان حمایت عمومی را نشان دهد. یکی میزان آ

به نااع احازاب    هاشود. این معیارآن حزب کسب می ۀ سیلت که بههای مجلس اس عداد کرسی
گیرناد.  کاار مای  ه را ب باال رکیبی از د  اصل  هابزرا   به ضرر احزاب کوچک است. اغلب د لت

  وزیاع   ناساب  اصال  بار  را دیگار   سامت     ساا ی  اصال  براساس را هاکمک از  سمتی یعنی
  اجاد  احزاب  مام بین مسا ی صورت به هاکمک ددرص 21 مجارستان در برای مثال،. کنندمی

 خوذهأم آرای میزان برحسب    ناسب اصل براساس نیز با ی درصد 11   شودمی  وزیع شرایط
 .(Van Biezen, 2004: 709)شود می  وزیع انتخابات در

 کاه  هاایی سال در خصوص به است اهمیت حائز عمومی هایکمک پرداخت زمان در نهایت
 هاای ناد یفرا آغااز  از  بال  اینکه هم   باشد ترهم سطح کمک باید بیش شودمی برگزار انتخابات

 .شود استااده یمؤثرانتخابا ی این کمک به دست احزاب برسد  ا به طرز 
 

 گیریجهینت
 باه لاذا   ،اندشده مواجه تیعضو حق پرداخت از یناش یدرآمدها کاهش با یاسیس احزاب امر زه
هاا در  هگار   نیا ا ۀمداخلا  خطار  زیا ن امار  نیا ا کاه  اناد آ رده یر  عناا  یهاگر ه یکمک منابع
احازاب از   یعموم  أمین  نگنا، نیا از رفتبر ن یبرا. دارد همراهبه  را یعموم یهایریگمی صم

 باوده   موجاب   یا یمال انیمؤد بر یلی حم امر نیا اما ،است شده شنهادیپ یمومع ۀمحل بودج
 .شودیم یزبحدر ن شکاف   احزاب شدنید لت

 کیا   دمکرا  یعماوم  یکارکردهاا  کاه  است ی شکل حزب نکهیا به  وجه با رسدیم نظر به
 است: پذیرهی وج ریز یمبان یۀبر پا هانآ یمال  أمینخصوص به  یعموم تیلذا حما ،دارد

 حقاوق  از یمتعادد  قیمصادشدن ی  عمل  حققاز  تیاز احزاب حما تیحما ،نکهیا نخست
 تیمشار ع  نکاه یا د م. اسات  اشاخاص  یبرابار    یگر ها  صاورت  باه  انیب یادآز جمله از بشر

 یبارا  یلاکانا  یاسا یس احزاب. است یحکومت   یعموم امور در مردم مشارکت مستلزم حکومت
از  تیا حما ،نی. بنابرااندشیخو یسرنوشت اجتماع نیی   ع یعموم امور در مردم فعال مشارکت
 سوم. شودیم منجر یمردم حکومت لی شک   یمل ۀادار یریگبه شکل تیدر نها یاسیاحزاب س

   گیارد   ارار  ثار ت  اربااب  ریثأ ا   حات  است ممکن باشد نداشته یکاف منابع که یحزب ،نکهیا
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 مناافع  جهات  در بلکاه  یعماوم  فعمناا  یدر مقام حکومت نه بر مبنا هان  ا دامات آ ماتی صم
   یابناد مای  ییرهاا  نار ا ناوذ   فشاراب از احز ی،. لذا با کمک د لتباشد هایالب ای ناع یهاگر ه

. از طارف  اباد ییما  شیافزا زیمطلوب( ن ی)حکمران حکومت یکارآمد   ییکارا که گات  وانیم
عمال   ی او  ینهااد نظاار   منزلۀ به  وانندیمکه احزاب  دهدیم نشان هاکشور ریسا ۀ جرب ،گرید
. یاری رساانند   انون تیحاکم  حققبه  هلی سنی  بد دهند  رار حت نظارت  را  حاکمان  نندک

 ماردم،  باه  یبخشا یآگاهآموزش    ،یگذار انون انیدر جر یمتعدد یهااحزاب نقش تینهادر 
مساتلزم   مثبات  یهاا نقش نیا ۀدارند که  حقق هم حکومت بهمردم  مطالبات انتقال   عی جم

 یخصوصا  مین اأ باا   یباه شارط همراها    یعماوم   اأمین مناسب   مطمئن اسات.   یمال  أمین
کماک   یاسا یاحازاب در نظاام س   مؤثر   حیصح کارکرد به  واندیم ارتم با نظأشده    وکنترل

 رانیا ا در یاسا یساحازاب   نیافتناز علل  وسعه یکی نکهیبا  وجه به ا شودیم شنهادی. لذا پکند
قررات   م نی   د  یاسیبه احزاب س ارانهی ی انون ینیبشیپ با  وانیم ،ستهانآ یمشکالت مال
 یهاا  حقق کارکرد برای هانآ مطلوب عملکرد    وسعهاحزاب به  انیآن م عی وز ۀضوابط عادالن
 .کردمذکور کمک 
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