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 چکیده
کلی، موضوع ارتباط بین قدرت اقتصادی و قدرت سیاسی توجه بسیاری از علمای حقوو    طوربه

و سیاست را به خود جلب کرده است. نگرانی عمده این اسوت کوه قودرت اقتصوادی بتوانود بوه       
داران شود. جریان بدون کنتور   وکراسی بازیچۀ دست سرمایهقدرت سیاسی نیز دست یابد و دم

جودی   طوور بوه توانود  های انتخابواتی موی  و نظارت پو  و منابع مالی به صحنۀ سیاست و رقابت
یندازد. یکوی از ماواری ورود ایون منوابع بوه صوحنۀ       بهای کلیدی دموکراسی را به خطر ارزش

ن ثروت است که هم خطر نفوو  نواروا بور    سیاسی، کمک مالی به احزاب سیاسی از سوی صاحبا
انودازد. در  یمو کند و هم اینکه اصل برابری اشخاص را بوه خطور   یمیمات عمومی را مطرح تصم

کننودۀ سوتمت موالی احوزاب     ینتضوم تحلیلی بوه بررسوی تودابیر     -این مقاله با شیوۀ توصیفی
ریواتتی احوزاب،   ی دهوا کموک پرداخته شده و معلوم شد که برای نیل بوه ایون هودت، تحدیود     

 های انتخاباتی، اتشای آن و در نهایت نظارت و گزارش مالی احزاب ضروری است.ینههز
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 مقدمه
ند کوه توا بوه اموروز سوازوکار      دارمهمی  هاییژهسیاسی معاصر احزاب سیاسی کارو یهادر نظام

علوت احوزاب   وجوود نیاموده اسوت. بودین    ها را بر عهده بگیورد، بوه  که بتواند آن نقشجایگزینی 
. احوزاب  شووند یمحسووب مو   سوارر موردم  هایهمراه انتخابات دو عنصر اساسی نظامسیاسی به

عموومی از ماواری انتخابوات ایفوا      ۀبودیلی در جریوان تکووین و تشوکیل اراد    سیاسی نقش بوی 
و قووانین و مودیریت    هوا یاسوت حاکم ابتکار عمل طرح و تصویب سبر این، حزب . عتوهکنندیم

عنوان مخالف، عملکورد پارلموانی و   در مقابل احزاب اقلیت نیز به .حکومت را در دست داردامور 
مختلوف تصومیمات و   و آثوار  و با طورح و بیوان ابعواد     دهندیاجرایی آنها را تحت نظارت قرار م
. بورای ایفوای   کنندیعمومی و اتزایش آگاهی مردم کمک م اقدامات حزب حاکم، به تنویر اتکار

در جریوان برگوزاری    یمشوارکت جود  ضومن  وظایف و کارکردهای مزبور، احزاب سیاسوی بایود   
منظور احزاب انتخابات، هم داخل پارلمان و هم خارج از آن نیز حضور تعالی داشته باشند. بدین

اناوام دهنود. ایون    را  مطالعاتیپارلمانی، اداری و انتخاباتی،  هاییتاز تعال یاباید حام گسترده
موالی   ینتأمۀ مسئلرو ، ازاینتوجهی از سوی آنها خواهد بود شایان هایینهنیز مستلزم صرت هز

د، کنو احزاب سیاسی که بتواند به تضمین استقت  آنها و پیشگیری از مفاسود احتموالی کموک    
سوی بوه منوابع موالی بورای احوزاب سیاسوی،        ست. بنوابراین دستر ااهمیت روزاتزونی پیدا کرده 

وظایف آنها و گسترش رقابوت میوان نیروهوای    مطلوب و به ایفای  شودیضرورتی حیاتی تلقی م
 .کندیسیاسی کمک م

هوای داوطلبانوۀ اشوخاص خوارج از حوزب      های تعالیت، رجوع بوه کموک  ینههزین تأمبرای 
ناپذیر است، اما این امر گذشته از ابنفع اجتنهای  یهای تااری و سایر گروهخصوص شرکتبه

شوود، زمینوۀ   عدالتی میسبب دسترسی نابرابر به مراکز قدرت اقتصادی موجب نوعی بیاینکه به
 وجوود بوه هوای عموومی را نیوز    گیوری سوءاستفاده و مداخلۀ صاحبان قدرت اقتصادی در تصمیم

قابل طورح اسوت کوه     سؤا رو این ینشود. ازایمرو اتخا  تدابیر پیشگیرانه مطرح ینازاآورد. می
توان اتخا  کرد که ضمن تضمین دسترسی احزاب به منابع موالی خصوصوی،   یمچه راهکارهایی 

از آثار منفی ورود منابع مالی به صحنۀ سیاسی اجتناب ورزید؟ این امر از نظر کمک بوه اجورای   
و گسترش حوق مشوارکت    یساررمردمانتخابات سالم و منصفانه حائز اهمیت است و به تعمیق 

هایی بور  کند. تضمین ستمت مالی احزاب در درجۀ او  مستلزم وضع محدودیتیممردم کمک 
شوود،  های عمومی تلقی موی های آنهاست که البته نوعی محدودیت بر آزادیها و هزینهدریاتتی
ین رعایوت  رو باید ضرورت و مشروعیت آنها توجیه شود )مرحلۀ وضع(. از سوی دیگر، تضمازاین

بودون راهکارهوای    چراکوه این مقررات مستلزم نظارت بر اجرای دقیق در مرحلوۀ عمول اسوت،    
شود )مرحلۀ اجرا(. بور ایون اسوا     اجرایی مناسب زمینۀ ترار از اجرای مقررات مزبور تراهم می
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هوای احوزاب و نظوارت موالی احوزاب      ینوه هزها و یاتتیدرمطالب این مقاله در دو بخش تحدید 
 مطرح خواهد شد. سیاسی
 

 احزاب هایینههزها و یافتیدرتحدید 
بیشوتر  ، شوود یخصوصی به احزاب حاصول مو   یهاکه از کمک نامطلوبیبا توجه به نتایج و آثار 

هوایی برقورار   یتمحودود هوای انتخابواتی آنهوا    ینوه هزبر میزان کمک مالی به احوزاب و   هادولت
 شود.یم پرداختهکه به تحلیل آنها  انددهکر
 

 کمک مالی به احزاب هاییتمحدود .1
برقوراری محودودیت    ،حفظ ستمت مالی احزاب و نظام انتخاباتی منظوربهیکی از تدابیر اساسی 

زموانی معوین بوه احوزاب ارائوه       ۀطی دور تواندیمیزان کمک مالی است که اشخاص منوع و در 
 ر،یت حیوات سیاسوی ایون کشوو    قوانون شوفات   77مادۀ  0بند ند. برای نمونه در ترانسه برابر کن

یوورو   1066، ازاناوام دهود  تواند به یک حوزب  یحداکثر کمکی که یک شخص طی یک سا  م
درر کانوادا   7766حوداکثر   توانود یمو یک سا  در کانادا نیز هر شخص طی  بیشتر نخواهد بود.

 یهوا نیز کموک  طی این مدتد و کنبه نامزدها کمک  تواندید و به همین میزان نیز مکنکمک 
بور   هایییتچنین محدود. درر کانادا اتزون نخواهد شد 0066از به احزاب و کاندیداها د ریک ت

در بسویاری از کشوورهای    ،میزان کمک مالی قابل اعطا به احزاب سیاسی و نامزدهای انتخابواتی 
 ولی در برخی ،است. میزان محدودیت در برخی موارد مبلغ ثابتی است بینی شدهپیشدیگر نیز 

معنوا  بودین  .شناور و از مزیت محفوظ بودن در مقابل تورم برخوردار است هایتدیگر این محدود
 یروزرسوان به حکم قوانون بوا توجوه بوه نورم توورم بوه        باریککه سقف محدودیت هرچند سا  

. (Nassmacher,2014:264) حواکم اسوت   اییوه دا چنوین رو اچنانکوه در آمریکوا و کانو    شود،یم
اعطای صورت نسبی از طور کامل یا بهبه نیز ، اشخاص معینیهای کمی مزبوریتبر محدودعتوه
یوت یوا محودودیت کموک بوه      ممنوعترین دسته از اشخاصی که دارای . مهماندمنع شده ،کمک

ی نفع، اتباع خارجی اسوت )عبوادی بشویر،    هاگروهی تااری، هاشرکتاند، شامل احزاب سیاسی
کمک مالی به احزاب سیاسی از سوی مخالفان موورد   ۀدکنندمقررات محدو(. 763-766: 7930

هور   ۀادلو  حاند کوه مشورو  انتقاد واقع شده است و مواتقان آن نیز در برابر به توجیه آن پرداخته
 د.کرکدام را طرح خواهیم 

 

 تحدید کمک مالی ضرورت .1. 1
 ،وجود نداشته باشود  ارتباط بیشتر حزب با مردم: اگر محدودیتی بر میزان کمک مالی لزوم الف(
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نود و حوزب   کن ینرزم برای حزب را تأم هایینههز ۀممکن است چند شرکت تااری بزرگ کلی
منابع مالی نداشته باشود و هموین    یآورجمع منظوربهیا اعضای خود  ممراجعه به مرد هب نیازی
 مبوزرگ جوای مورد    یهوا و شورکت  شوود یمنار مو حزب از مردم در نهایت به بیگانگی  مسئله

نمایندگی از سوی  ۀکاتی حزب به مردم، ایفای وظیفنادلیل توجه به در نهایت،خواهند گرتت و 
 شوود یکمک مالی موجب م هاییت. اما محدود(Toplak,2013:27) آنان دچار نقص خواهد شد

گسترش ارتباط با شوهروندان  به  مسئلهحامیان خود را گسترش دهند و همین  ۀکه احزاب دامن
 د.اناامیشتر آنها خواهد و مشارکت بی

موالی حوزب    ینکوه توأم   اتتود یجلوگیری از تسخیر دولت: تسخیر دولت زمانی اتفا  م ب(
گیوری  قودرت تصومیم  دنبوا  آن،  بوه و  دریو گموی صورت  کتنکننده چند کمک یلۀوسحاکم به
عنووان شوکلی از تسواد سیاسوی شوناخته      بوه  اغلوب که  کنندیرا به نفع خود مصادره معمومی 

. برای مبارزه با گیردیخاص قرار مگروه امکانات عمومی در راستای خدمت به مناتع  شود کهیم
د و نگرانوی از  شوو بایود محودود    هوا یوه هوا و اتحاد ها، سازمانکتن شرکت یهاکمک ،این پدیده

 د.شوتقنین و اجرا مرتفع  یهاعمومی در حوزه هایگیریآنها بر ترایندهای تصمیم یرگذاریتأث
نابرابری اقتصادی اشخاص امری مسلم اسوت کوه علول و     حفظ برابری سیاسی اشخاص:ج( 

طبقواتی اقودام    ۀایااد عدالت اجتمواعی و کواهش تاصول    برایها باید دارد و دولت یعوامل خاص
آن است که این  ،انتخاباتی مطرح است یهامالی احزاب و رقابت ینتأم ۀند. اما آنچه در مسئلکن

قرار دهد. اگور هویم محودودیتی     یرانتخاباتی را تحت تأث یهاصفانه بودن رقابتنابرابری نباید من
  آنهوا را موورد   وبرای کمک مالی به احزاب وجود نداشته باشد، احزابی که اتراد و اشخاص متم

ارتباط با مردم و رساندن پیام خویش به آنهوا   ظدر موقعیت برتری از لحا دهند،یحمایت قرار م
امکوان تبلیاوات و رقابوت     ،زابی که به چنین امکاناتی دسترسوی ندارنود  حو ا تقرار خواهند گرت

در  یاعمل احزاب توده ۀغلبه بر این مشکل از طریق شیو رسدینظر ممؤثر را نخواهند داشت. به
معودود از   یاکموک کوتن عوده    بوه اتکوا   یجوا بوه احوزاب  یعنوی   ؛جمع منابع مالی میسر است

 . (Hopkin,2004:637)اتکا کنند اد زیادی از شهروندان کمک خرد تعد هب ،ثروتمندان
از  توانود یموالی مو   یهوا حفظ استقت  و اقتدار احزاب سیاسی: برقراری سقفی بر کموک  د(

  جلوگیری کنود.  ووابستگی شدید احزاب به منابع درآمدی خاص ناشی از اتراد و اشخاص متم
شوود کوه تحوت     متهمدنبا  دارد که حزب زاب سیاسی به این منابع این خطر را بهحوابستگی ا

آورد یوجوود مو  منفی این اشخاص به یرگذارینفو  صاحبان ثروت قرار گرتته و مارایی برای تأث
نود و هور لحظوه    دار. از سوی دیگر، این منابع مالی امنیوت و پایوداری ن  (03:7993،خواهناابت)

 مل به آنها دور از مصلحت است.بنابراین اتکای کا ،کننده وجود داردامکان قطع آن سوی کمک
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 تحدید کمک مالی عدم ضرورت. 2. 1
ی اشخاص بوه احوزاب   هاکمکی از محققان نیز مخالف اعما  محدودیت بر میزان اعدهدر برابر 

 کنند:یمهستند و برای توجیه نظر خود به ادلۀ زیر استناد 

های سیاسی احزاب و یتین مالی تعالتأمالف( اتزایش مشارکت سیاسی شهروندان: کمک به 
دهد که منابعی داوطلبان انتخاباتی نوعی مشارکت سیاسی است و به شهروندان این اجازه را می

هر گونه محدودیت بر آن در واقع محدودسازی  و لذاخود قرار دهد  همفکررا در اختیار اشخاص 
 .(Francia,2003:7)مشارکت سیاسی آزاد شهروندان است 

کموک موالی بوه احوزاب      یطرتداران محدودسواز  ۀادلاز یکی  اجتماعی:ب( تعاد  نیروهای 
و اسوتفاده از آن در  اسوت  طوور نوابرابری توزیوع شوده     ست که ثروت در جامعه بوه اسیاسی آن 

واقعیت آن اسوت  اما . کندیکارزارهای انتخاباتی برای اشخاص ثروتمند قدرت بیشتری را اعطا م
است. اگر گروهی با کمک مالی و هزینه بخواهد در پوی  که ثروت جامعه در دست اتراد متعددی 

و  کورده جهت ختت آن حرکت در  تواندیگروه دیگر نیز م ،حاکم ساختن طرز تکر خاصی باشد
 .(Winter,1974:21)شود ید و از ورای همین برخوردها تعاد  برقرار مکنآن را خنثی 

دموکراتیوک مسوتلزم آن اسوت    ی اهعکا  شدت احساسات و عقاید: اصل برابری در نظامنا ج(
اگرچوه بوین اتوراد     ،اتوراد تفواوتی نودارد    یداشته باشود و لوذا وزن رأ   یکه هر تردی تقط یک رأ

مخالفت یا مواتقت شخصی با موضوع خواص را   تواندیمی زیادی وجود دارد. در واقع رأ یهاتفاوت
ا نشان دهود. بنوابراین بایود راهوی     ترد به آن ر ۀعتقشدت میزان اعتقاد و  تواندیا نمما ؛نشان دهد

ها هم امکان کمک موالی  برای ابراز عتیق و اعتقادات شدید ترد وجود داشته باشد و یکی از این راه
 .(Winter,1974:20) ق و اعتقادات ترد انطبا  داردیبه احزاب یا نامزدهایی است که با عت
 ،ی دریواتتی از سووی احوزاب   وجود مقررات اتشای کمک موال د( کفایت مقررات اتشاسازی: 

العمول مناسوب را   عکس توانندیدهندگان خود مستمت انتخاباتی کاتی است و رأی ینبرای تأم
 نشان دهند.

در ماموع اعما  محدودیت بر میزان کمک مالی به احزاب سیاسی ضروری و موجه اسوت،  
اصل آزادی مستلزم عودم   دو اصل آزادی و برابری بنیان نهاده شده است. ۀدموکراسی بر پایزیرا 

محدودیت برای کمک به احزاب سیاسی است و اصول برابوری نیوز مسوتلزم برابوری احوزاب در       
تقنوین تعارضوی بوا هوم      ۀمرحلو  رانتخاباتی برای کسب قدرت است. ایون دو اصول د   یهارقابت
. در یود وجوود آ اصطتح تزاحم به در ند وکناجرا ممکن است با هم برخورد  ۀاما در مرحل ،ندارند

بور کسوب    هوایی یتچنین شرایطی اصل برابری بر اصل آزادی حاکم است. بنابراین باید محدود
ضرورت جلوگیری از وابستگی احزاب بوه منوابع ثوروت و     ،منابع مالی برقرار گردد. از سوی دیگر

عموومی و انحورات در تراینودهای     هوای گیوری تهدید اسوتقت  آنهوا و خطور نفوو  در تصومیم     
 .استبر میزان کمک مالی به احزاب سیاسی  هاییمستلزم وضع محدودیت دموکراتیک
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 انتخاباتی هایینههز . محدودسازی2
انتخابواتی اموری مسولم و     یهااحزاب سیاسی و شرکت در رقابت ۀادار هایینهامروزه اتزایش هز

برخوی   از محققوان و بوه تبعیوت از آن قانونگوذار     یاقطعی است. در مواجهه با این وضعیت عده
 انتخابواتی متمایول شوده    هوای ینوه بوه سومت محدودسوازی هز    ،قضایی آنها ۀکشورها و نیز روی

اند. دهکررا نیز مطرح  یااثبات ضرورت و مطلوبیت این رویکرد ادله یو برا (006:7999)عباسی،
عنووان ضورورت   انتخابواتی بوه   ۀدر کشورهای اروپایی و نیز کانادا محدودسازی هزینو  کهیدرحال

 هاییتدر حقو  آمریکا، محدود .تنظیم شده است زمینهذیرتته شده و مقرراتی نیز در همین پ
قضایی مواجوه شوده اسوت.     ۀانتخاباتی با مخالفت جدی از سوی علمای حقو  و روی هایینههز

و  مطورح انتخاباتی و مخالفان آنهوا   هایینهطرتداران محدودسازی هز ۀدر این گفتار ادل روازاین
 .شودمیتحلیل 

 

 انتخاباتی احزاب هایینههز ضرورت تحدید .1. 2
انتخابواتی   هوای ینهاین دسته از محققان هز یبراسا  ادعا: احترام به اصل برابری اشخاص الف(
آن نیسوت و   ینهر حزب یا شخص قادر به توأم که یطوربه، صورت اتراطی اتزایش یاتته استبه

، . بر این اسا کنندیرقابت سیاسی را پیدا م ۀحن  امکان حضور مؤثر در صوتقط اشخاص متم
اشخاص رقابت منصفانه بین رقبای سیاسی، رزم است کوه بور    میانایااد ترصت برابر  منظوربه
. اصوور  در  (Davidson,2007:3) قورار داده شوود  یوا حوداکثری   انتخاباتی سقف کلی  هایینههز

بور   یرگوذاری ای انتخواب شودن و تأث  سوارر اشوخاص بایود شوانس برابوری بور      موردم  یهوا نظام
اشوخاص متموو  بتواننود قودرت اقتصوادی       کهیاما درصورت ،عمومی داشته باشند هاییاستس

کراسوی یعنوی   ونود، اصول بنیوادین دم   کنتبودیل   یرگذاریخویش را به قدرت سیاسی یعنی تأث
 ،ته باشوند مقوادیر زیوادی را داشو    ۀکه امکان هزینو  یاشخاصرو ازاینبرابری آسیب خواهد دید. 

و موجب یوأ    خواهند بود یرگذارترنسبت به کسانی که این امکان را ندارند، به لحاظ عملی تأث
کراسوی  ولیبورا  دم  ۀدر اندیشو شوود.  دار برای مشارکت در امور عموومی موی  اشخاص صتحیت

کوه مزیوت اقتصوادی     ه شوود اموا نبایود اجوازه داد    ،برابری اقتصادی اتراد ضروری نیسوت  ینتأم
سیاسی استفاده شود. بور ایون اسوا ، کواهش      هاییمقرار دادن تصم یرص برای تحت تأثاشخا

کوه برابوری شوهروندان در     شوود یسیاسی موجوب مو   یرگذاریارتباط بین قدرت اقتصادی و تأث
انتخاباتی بوه جریوان    هایینهاتزایش اتراطی هزدر کل شود.  ینگیری عمومی تأمجریان تصمیم

اصول برابوری    تووان یم ،انتخاباتی هایینهو با تحدید هز زندیت آسیب مسارری در انتخابامردم
بر همین مبناست که دادگاه اروپایی حقوو    .(Sunstein,1994:1392) دکراشخاص را محاتظت 

بور توسوعۀ    Harper V. Canadaو دیوان عالی کانادا در دعوای  Bowman V. UKبشر در قضیۀ 



 8181   تدابیر حقوقی تضمین سالمت مالی احزاب سیاسی

انود  هوای انتخابواتی اسوتناد کورده    رات محدودکننودۀ هزینوه  توجیهی برای مقور  عنوانبهبرابری 
(Feasby,2003:18). 

 یجتدرانتخاباتی به هایینهاز نظر طرتداران محدودسازی هزی: مبارزه با تساد و خرید رأ ب(
بوا   ،و از طورت دیگور   یاتتوه شدت اتزایش به هاهزینه ،تبلیاات انتخاباتی هاییوهدلیل تاییر شبه

. در ایون وضوعیت احوزاب بورای جبوران      یاتتوه اسوت  ب درآمد آنهوا کواهش   کاهش اعضای حز
نفوع   یهوا   و گوروه وموالی از اشوخاص متمو    یهوا آوری کموک تزاینده روی به جمع هایینههز
داشوت  کتن این اشخاص نیز بودون عووو و بودون چشوم     یها. اما از نظر اینان کمکآورندیم

 نود اعموومی  هوای گیوری جریوان تصومیم  و خواهوان تضومین مناتعشوان در     گیورد یصورت نمو 
(Wertheimer,1994:1128- Bailey,2004:635).    برای مقابله با این وضعیت تسوادآلود یکوی از

 های در دستر  تعیین سقف هزینۀ انتخاباتی است.گزینه
 هوای ینوه دلیول دیگور بورای محودود سواختن هز     : تعمیق مذاکرات و مباحثات انتخاباتی ج(

مباحثات و مذاکرات سیاسوی   ۀاست که تحدید مخارج اتراطی موجب توسع انتخاباتی احزاب آن
 هوا ینوه محودودیتی بور میوزان هز    کوه ی. براسا  این نظر درصورتشودیمیان رقبای انتخاباتی م
دید ححام تبلیاات قرار خواهند گرتت. با ت یردهندگان بیشتر تحت تأثوجود نداشته باشد، رأی

تنوون ارتبواطی جمعوی بوه سومت تنوون ارتبواطی رودررو         یجوا هانتخاباتی احزاب ب هایینههز
و کیفیوت   شوود موی مسوائل   تور یوق سبب تحدید هزینه موجوب بررسوی عم  خواهند رتت. بدین

 .(Wright,1976:1012)دهد یرا اتزایش م تاثمباح
 

 انتخاباتی هایینههز مخالفت با تحدید. 2. 2
سیاسوی را رد   ۀست، نقش منفی پو  در صحنانتخاباتی ا هایینهدیدگاهی که مخالف تحدید هز

بسیار بیشوتر از پوو  بوه     است، و حتی مدعی است مقرراتی که در این زمینه وضع شده کندیم
دعوای  ابورای اثبوات    اینان. (Sorauf,1994:1348)رساند یکراتیک انتخابات آسیب موجریان دم
 اند:دهکرزیر را نیز مطرح  ۀخویش ادل
 ۀشده علیه مقررات تحدیود هزینو  یکی از انتقادات مطرح: انتخاباتی هایینهضرورت هز الف(

اما برای درک  ،انتخاباتی بسیار زیاد است هایینههز شودیانتخاباتی آن است که پیوسته گفته م
براسوا  ایون دیودگاه اتوزایش     . ندارنود وجوود   یاهیم معیار یا ضابطه هاینهن هزودزیاد یا کم ب

دهنودگان و تحوو  در وسوایل    اتزایش جمعیت رأی ۀمرور زمان در نتیا انتخاباتی به هایینههز
کراتیوک و رقوابتی امکوان هزینوه بورای بیوان اتکوار و        ویک نظام دم ۀارتباطی بوده است و رزم

و تحدید هزینۀ انتخاباتی مانع جدی  استوسایل ارتباطی  یلۀوساز طریق تبلیاات و به هایدگاهد
 .Buckley Vی رأکنود و چنانکوه در   و کاندیداها به مردم ایااد موی  پیام احزاب مؤثردر انتقا  

Valeo           دیوووان عووالی آمریکووا نیووز آمووده، ایوون اموور نقووب نامشووروع آزادی بیووان اسووت
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(Wallison,2009:15.)  هوای ینوه مقوررات محدودکننوده تووتیقی در کواهش هز     ،از طرت دیگور 
 .هستیم هاهزینهدوبارۀ اند و شاهد اتزایش انتخاباتی نداشته

انتخابواتی بوه ایون     هوای ینهتحدید هز: بر برابری رقبای انتخاباتی هاینههزبودن  یرتأثبی ب(
موورد   بورد، می بین از را متمو  اترادو امتیاز  آوردهمراه میبهدلیل که برابری رقبای سیاسی را 

، کنود یکموی مو   ۀیا هزینو  کندیالبته شخصی که در انتخابات هزینه نماست. د قرار گرتته اقتنا
علوی و   ۀرابطو  یاکوه از گونوه   شودیموجب نماین امر اما  ،بسیار اندک است یتش،احتما  موتق

انتخاباتی و پیروزی یا شکست در انتخابات سخن گفت. در واقع کسوی   هایینهمیان هز ،معلولی
یاری در عمول موواردی بسو   و  یستانتخابات ن ۀه، همیشه برندکردزیادی در انتخابات  ۀکه هزین

نیز بوده است که برخی کاندیداها و احزاب با وجود هزینۀ زیاد نسبت به رقبا، در نهایوت بازنودۀ   
بیشتر  ۀمعنا نیست که پو  مهم نیست یا هزین. این بدان(Smith,2009:48-51)اند انتخابات بوده

 توجوه  جلب موجب ات انتخاباتیبیشتر در امر تبلیا ۀبلکه هزین ،کمتر ترجیحی ندارند ۀبر هزین
ننوده را اتوزایش   کنیوز شوانس موتقیوت شوخص هزینوه      مسوئله و همین  شودمی دهندگانرأی
ولوی موجوب    ،در انتخابات نیست قطعیی زبیشتر به معنای پیرو ۀعبارت دیگر، هزین. بهدهدیم
   برسد. دهندهصدای آن حزب یا نامزد به گوش رأی شودیم

تبلیاات انتخاباتی به ادعای برخوی   هایهزینه یتودمحدها: ینهناعادرنه بودن تحدید هز ج(
و رقابوت  شهروندان موجب اتزایش مشارکت  کنند،میمحققان، برختت آنچه طرتدارانش عنوان 

حوزب   در واقوع، ممکن است موجب کاهش آن نیوز شوود.   برعکس حتی بلکه  شود؛یسیاسی نم
 یهوا از است که برای معرتوی برناموه  حاکم در مقایسه با رقیبان یا مخالفان خود دارای این امتی

زیرا در هر زمان برای آنها ایون   ،ندارد یانیازی به کارزار انتخاباتی گسترده هایدگاهخود و بیان د
طوور مسوتقیم یوا غیرمسوتقیم بوه تبلیوغ       امکان وجود دارد که با استفاده از امکانات عمومی بوه 

یا رقبای مخالف چنوین امکانواتی ندارنود و    در مقابل احزاب مخالف  .خود دست بزنند یهابرنامه
. در چنوین  اسوت  یشوان هاو معرتی برناموه  هایدگاهتبلیاات انتخاباتی، بهترین عرصه برای بیان د

گونوه محودودیت در    وضعیتی احزاب مخوالف بوه کوارزار انتخابواتی گسوترده نیواز دارنود و هور        
 به سوود حوزب حواکم خواهود بوود     تبلیااتی به ضرر آنان و  ۀمالی یا هزین یهاآوری کمکجمع

(Wallison,2009:39). حواکم  حزب نفع به انتخاباتی، هایهزینه محدودیت که ادعا این برابر در 
 مطالعوات  اور ، زیورا  نیسوت؛  پوذیرش  قابل ادعا این که شده گفته است، قدرت تعلی متصدیان و

 تورو،  به اگر کنند؛ ثانیا یم هزینه مخالفان و رقبا از بیشتر حاکم حزب که دهدیم نشان آماری
 آمریکوا  هوای ایالوت  برخوی  در کهگونههمان توانمی باشد، حاکم حزب نفع به هزینه محدودیت

 قرار بیشتر درصد 06 تا 76 مخالف احزاب برای را هزینه محدودیت سقف شده است، بینیپیش
 (.Stern,2011:71)شود  تعدیل مزبور وضعیت تا داد

انتخابواتی احوزاب و    هوای ینهاستدر  مواتقان و مخالفان تحدید هز ۀدر ماموع و با متحظ
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که لزوم احترام به اصل برابوری اشوخاص و حراسوت آن مسوتلزم وضوع       رسدینظر منامزدها، به
عملی برخی کشورها نیوز ایون ضورورت را     ۀانتخاباتی است. تارب هایینهمحدودیت بر میزان هز

بوار موالی و تبلیاواتی    اموا سونگینی    ،حزاب زیادی وجود دارند؛ چنانکه در آمریکا اکندیید مأیت
خواهان برگزار ها و جمهوریکراتوکارزار انتخاباتی که توسط دو حزب اصلی این کشور یعنی دم

وجوود  سیاسوی کشوور بوه    ۀ، مانع بزرگی در راه احزاب دیگر، برای حضور مؤثر در صوحن شودیم
مبارزه با تساد سیاسی و اتزایش اعتماد عموومی   . همچنین ضرورت(00:7930آورد )موسوی،یم

انتخاباتی احوزاب و   ۀیندهای انتخاباتی و نهادهای سیاسی مستلزم پذیرش محدودیت هزینابه تر
مقوررات موالی از یوک طورت امکوان دسترسوی       ضروری است  ،است. بنابراین مستقلنامزدهای 

نود و از سووی   کنوکراتیوک توراهم   یندهای دمامشارکت در تر برایقبای سیاسی به منابع رزم ر
 .کنندتضمین  را ستمت و درستی انتخابات و حکومت ،دیگر
 

 نظارت و گزارش مالی احزاب
های انتخاباتی آنها برای نیل به ینههزۀ کمک مالی به احزاب و محدودکنندصرت تدوین مقررات 

نظوارت و گوزارش    کنود، بلکوه  ینماهدات یعنی ستمت مالی سیاسی و انصات انتخاباتی کفایت 
 مالی احزاب نیز ضروری است که در این بخش به الزامات این امر پرداخته خواهد شد.

 

 نظارت بر امور مالی احزاب .1
هوای احوزاب سیاسوی بوا قووانین و      نظارت مالی به معنای رسیدگی و تطبیق درآمودها و هزینوه  

کنود،  صو  به اهدات کفایت نمییی برای وتنهابهمقررات مالی است. تدوین مقررات مالی احزاب 
این مقررات رزم اسوت. ایون تودابیر شوامل      مؤثربلکه در کنار آن تدابیری برای نظارت و اجرای 

منظوور  ترتیباتی برای اتشای وضعیت مالی احزاب، درآمد و هزینه و گزارش آن به نهاد صالح، به
سیاسوی را تشوکیل   بررسی صحت و سقم آن است که در مامووع نظوام نظوارت موالی احوزاب      

 موتقیت نظارت مالی احزاب در گرو رعایت موارد زیر است:  دهند.می
اولوین گوام بورای توأمین شوفاتیت موالی احوزاب سیاسوی و         الف( ثبت سوابق مالی حوزب:  

مونظم ثبوت و    طوربهنامزدهای انتخاباتی ثبت سوابق مالی است. اگر احزاب سوابق مالی خود را 
تواند مالی دقیق آنها ممکن نیست. برای این منظور نهاد نظارتی می ضبط نکنند، تسلیم گزارش

ی وابستۀ آنها را ملزم کند که دتاتر و سوابق مناسبی برای ثبوت اموور موالی    هاسازماناحزاب و 
خویش ترتیب دهند. ثبت و نگهداری سوابق مالی در واقع نوعی کنتر  مالی داخلی اسوت. ایون   

های مالی احزاب، تضمین رعایت قوانین و مقررات و عتماد به گزارشتواند به اتزایش اکنتر  می
جلوگیری از حیف و میل اموا  حزب کمک کند. بایود توجوه داشوت کوه ثبوت سووابق موالی و        
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ی کارامد جوذب  هاراهبر کمک به کشف و جلوگیری از تخلفات مالی، به تعیین حسابداری عتوه
ی حزبی عنصر اساسوی  هاحسابند. نگهداری منظم کمناتع مالی و راهبردهای هزینه کمک می

 برای تأمین شفاتیت مالی احزاب سیاسی است. 
 احوزاب  ترانسوه  و کانادا انگلستان، در جمله از کشورها، از بسیاری درب( تعیین مدیر مالی: 

کننود   معوین  «موالی  مودیر » یوک  خوود  موالی  اموور  برایاند ملزم انتخاباتی نامزدهای و سیاسی
(Nassmacher,2003:148      مدیر مالی که به نماینودگی از حوزب یوا نوامزدی عمول موی .)  ،کنود

مسئو  تمام مبادرت مالی است. بنابراین هر گونه کمک به حزب یا نامزد بایود بوه مودیر موالی     
یید وی اناام گیرد. گزارش نهایی نیز توسوط ایون   تأها نیز باید با اجازه و آنها داده شود و هزینه

ترتیوب نهواد نظوارت موالی احوزاب و انتخابوات       ولیت او تهیه خواهد شود و بودین  ترد یا به مسئ
تواند انتظار پاسخگویی از طرت وی را داشته باشد و این امر از لوو  شودن مسوئولیت موالی     می

 کند.  جلوگیری می
هوای موالی کوه از    در برخی کشورها از جمله ترانسه کموک گیری از خدمات بانکی: ج( بهره
یلۀ چک یا کارت بانکی صورت گیرد و هر حزب حساب بوانکی  وسبهتراتر رود، باید سقف معینی 

ای را اند حسواب جداگانوه  اختصاصی برای خود داشته باشد. حتی نامزدهای انتخاباتی نیز موظف
هوا و  ترتیب، تموام دریاتوت  های انتخاباتی اتتتاح کنند. بدینها و اناام هزینهبرای دریاتت کمک

 (.79:7930حزب یا نامزد از حساب بانکی واحدی اناام خواهد گرتوت )احمدونود،  های پرداخت

های مالی احزاب و نامزدها امتیازاتی دارد؛ اور ، کشف و احراز استفاده از نظام بانکی برای تعالیت
یاتتوه از سووی   اناامهای کند؛ ثانیا ، پیگیری هزینهبه احزاب سهولت پیدا می کنندهکمکهویت 
شوود و  شود؛ ثالثا ، گزارش تعالیت مالی مزبور تسهیل میمحل مصرت آن نیز ممکن میحزب و 

 بازرسی آنها در اندک زمانی ممکن است. 
های دموکراتیک شفات بودن حیوات  های نظاماز ویژگید( تسلیم گزارش مالی و انتشار آن: 
گزارش اطتعات مالی سازی امور مالی احزاب سیاسی، سیاسی است و اولین گام در مسیر شفات

. کارامد بودن گزارش مالی مستلزم آن است که به متایرهوای  (Verdussen,2006:600)آنهاست 
توان چنین بیان کرد: ختصه می صورتبهدر این زمینه پاسخ مناسب بدهد. این متایرها را  مؤثر

انی تسولیم  ای و چوه زمو  گزارش از طرت چه کسی، به چه کسی، با چه محتوایی، به چه وسویله 
تواند شکل و محتوای گزارش مالی احزاب را معین کند. با این حوا   نهاد نظارت می خواهد شد؟

البتوه   و کل دارایی حزب ضوروری اسوت.   هاواموجود اعتم چهار عنصر یعنی دریاتتی، پرداخت، 
رۀ باید توجه داشت که محتوای مزبور، مربوط به دورۀ زمانی بوین انتخابوات اسوت و گوزارش دو    
رو انتخاباتی ممکن است محتوای متفاوتی داشته باشد. همچنین گزارش باید مستند باشد، ازاین

ها را نگهداری نکرده و به مرجع نظارت ارائه کنند. احزاب باید اسناد و مدارک دریاتت و پرداخت
ی در عین حا ، باید توجه داشت که اجرای مقوررات اتشاسوازی و ارائوۀ گوزارش موالی بوار ادار      
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دهد و سیاستگذاران این حوزه سنگینی را بر دوش احزاب سیاسی و نامزدهای انتخاباتی قرار می
هاست. وارد شودن حاوم عظیموی از    ی کداماتشاسازترین اطتعات برای باید ببینند که ضروری

منظوور بررسوی و پوردازش    شود که بار این نهاد بهاطتعات مالی احزاب به نهاد نظارت سبب می
یرگوذار بسویار دشووار شوود. اطتعوات رزم بورای       تأثعات و مشخص کوردن مووارد مهوم و    اطت

 ی باید با در نظر گرتتن اهدات آن یعنی تقویت شفاتیت، پاسخگویی تعیین شود. اتشاساز
زمان تسلیم گزارش نیز اهمیت دارد. گزارش سارنه که مربوط به امور مالی تعالیوت عوادی   

ه بعد از پایان سا  تقویمی باید به مرجع صالح تسلیم شود. اموا در  حزب است، معمور  چند هفت
هوای پویش از   های انتخاباتی، رویۀ کشورها متفاوت است. اغلب تسولیم گوزارش  خصوص گزارش

دهنودگان توراهم   یرأشود، زیرا اطتعاتی برای تصومیم  انتخابات از سوی کارشناسان توصیه می
تووان بوه   یز این رویه مورد عمل است کوه از آن جملوه موی   آورد. در تعداد کمی از کشورها نمی

انگلستان، آمریکا و روسیه اشاره کرد. گزارش پیش از دورۀ انتخابات، محدود بوه اعوتم امووا  و    
شود. این گزارش مبنوای قضواوت بسویار خووبی بورای تحلیول و       های احزاب و نامزدها میبدهی

دهد. برخی کشورها حتی در می به دستانتخابات های پس از مقایسۀ درآمد و هزینه در گزارش
. گاهی نیوز  (Biezen,2003:58)دانند های مالی را رزم میدورۀ کارزار انتخاباتی نیز ارائۀ گزارش

یر بایود  توأخ بر سقف خاص، مانند آنچه در نیوزیلنود حواکم اسوت، بودون     های مالی اتزونکمک
یاتته اسوت، بایود    اناامدورۀ کارزار انتخاباتی  ها که طیگزارش شود. در آمریکا نیز برخی کمک

 .(Walecki,2007:27)ساعت باید کمیسیون انتخاباتی اعتم شود  09ظرت 
اگر گزارش مالی احزاب به مرجع نظارت تسولیم شوود، امکوان بررسوی و تحقیوق در موورد       

شود. اموا  میدهد، تراهم محتوای گزارش برای این مرجع که نظارت رسمی و نهادی را اناام می
ها کواتی نیسوت، بلکوه    برای نظارت عمومی یعنی نظارت شهروندان و نهادهای مدنی مثل رسانه

عمومی نیوز انتشوار یابنود. انتشوار گوزارش موالی احوزاب         صورتبهها ضروری است این گزارش
 منظور وصو  به اهدات باید سه شرط زیر را داشته باشد:به

های مالی احوزاب  که مردم و نهادهای مدنی به گزارشالف( قابلیت دسترسی: ضروری است 
دسترسی داشته باشند، برای این منظور یک تدبیر این است که اسناد گزارش در محول معینوی   

اند، به آن مرکز مراجعه کنند. چنین نگهداری شود و اشخاصی که خواهان متحظه و مطالعۀ آن
شوود و  ر ساختمان مالس نگهداری میای در جمهوری چک حاکم است و اسناد گزارش درویه

برای هر شخصی در محل ساختمان مالوس قابول دسوتر  و مطالعوه اسوت. ایون روش بورای        
اند، مناسب نیسوت و دسترسوی سوهل و سواده     کسانی که دور از محل نگهداری آن اسناد مقیم

روزناموۀ   . راه دیگر انتشار گزارش در روزنامۀ رسمی یوا (Perottino,2005:29)محقق نشده است 
کثیرارنتشار دیگر است. در کشورهایی چون آلمان، اتریش، ترانسه، ایتالیا و اسواانیا ایون شویوه    

دهود.  شود. این شیوه نسبت به شیوۀ او  امکان دسترسی اتراد به گزارش را اتزایش میاجرا می
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زی، دسترسوی  ها در تضای ماوا اما امروزه با گسترش استفاده از تناوری اینترنت، انتشار گزارش
 .(Nassmacher,2003:148)هزینه کرده است ها را بسیار ساده و کمبه این گزارش

منظور زیر پوشش قورار دادن کلیوۀ اموور    ها بهب( قابلیت درک عمومی: جامع بودن گزارش
ها را برای اتوراد عوادی و   مالی احزاب رزم و ضروری است، اما همین امر، درک و تفسیر گزارش

سازد. بنابراین گزارش مالی از یک طرت باید مفصل و جوامع باشود و از     مشکل میغیرکارشنا
سوی دیگر ساده و مختصر. بهترین راه برای ایااد تعاد  میان این دو مطلوب آن اسوت کوه دو   
گزارش ارائه شود؛ گزارش او ، مفصل و جامع باشد و برای بازرسی و تحقیق بوه مرجوع نظوارت    

شود. نمونوۀ چنوین   م ساده و مختصر باشد و برای عموم اتراد جامعه ارائه شود و گزارش دوداده 
ای در بلژیک حاکم است که گزارش کامل احزاب در اسناد پارلمانی درج و ختصۀ گوزارش  یهرو

 .(Biezen,2003:62-63)شود در روزنامۀ رسمی منتشر می
ر دستر  عمووم شوهروندان   و سریع د موقعبهبودن گزارش: گزارش باید  روزبهج( تازگی و 

قرار گیرد. این امر مستلزم آن است که تاصلۀ زیادی بین تاریخ تسلیم گزارش از سوی حزب بوه  
مرجع نظارت و انتشار آن از طرت این مرجع وجود نداشته باشد. ایااد تاصلۀ طورنی بین زمان 

کند. دار میرا خدشه بودن اطتعات آن گزارش روزبهدریاتت گزارش و انتشار آن شرط تازگی و 
ظرت شش ماه پس  اندملزمبرابر قانون احزاب  اگرچهیک نمونۀ منفی در این زمینه اساانیاست. 

از پایان سا  گوزارش موالی خوویش را تسولیم کننود، انتشوار گوزارش نهوایی پوس از تصوویب           
دی تقوط  میت 7331یر در انتشار آنها شده است. چنانکه تا سا  تأخکمیسیون پارلمانی موجب 

 .(Biezen,200:62)بررسی و منتشر شد  7391-7330ی هاسا گزارش مربوط به 
 

 شفافیت مالی  الزامات  .1
کتن است و به اتکار  یهاناروا و جانبداری ناشی از کمک یرعلیه تأث یشفاتیت مالی تدبیر مؤثر
. ایون  پیدا کننود احزاب و حامیان آنها  در موردکه شناخت عمیقی  دهدیعمومی این امکان را م
و دریواتتی   یهوا میوزان کموک   ،کنندگانکه سوابق و هویت کمک کندیتدبیر احزاب را ملزم م

د. ایون امور   شوو را به اطتع عموم برسانند تا امکان نظارت از سوی آنان توراهم  نحوۀ هزینۀ آنها 
ای هو ینوه هزو کننودگان  هوا و هویوت کموک   مباحثی را میان مخالفان و مواتقان اتشوای کموک  

 .پردازیمیم که به بررسی آنها سازدمیمطرح انتخاباتی 
 

 احزاب به مالی یهاافشای کمک ضرورت .1. 2
کنندگان به احزاب سیاسی با این مقدمه وارد بحو   ها و هویت کمکطرتداران اتشاسازی کمک

تاواری اموری    یهوا اتراد معدود و شرکت یهاکه وابستگی حیات مالی حزب به کمک شوندیم
ند که با هدت خاصی اناوام گرتتوه و   اکتن مشکوک یهادهندگان به کمکامطلوب است. رأین
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عمومی و دسترسی آسان به مقامات عمومی یا کسوب   هاییاستسبر  یرگذاریاین هدت نیز تأث
مالی  هایییاتشای رسوا .(Francia,2003:5) مناصب عمومی و القاب و عناوین ویژه دولتی است

تودوین مقوررات کنتور  و     منظوربه ،هاعامل تشار علیه دولت عنوانسیاسی، به احزاب و مقامات
بوه وقووع    7317در سوا   کوه  است. رسووایی واترگیوت    عمل کردهنظارت مالی احزاب سیاسی 

 ه،کنگرگرتوت،. یمسائل مالی احزاب آمریکا را نیز در برم داشت و از جمله بعاد بسیاریپیوست، ا
د کوه هودت اصولی آن    کور ر به تصویب قانون کارزارهای انتخاباتی تدرا  وادادر نهایت آمریکا را 

 در موورد حزاب و نامزدهای انتخاباتی بوود. همچنوین تردیودها    اسازی و کنتر  نظام مالی شفات
مالی کتن به احزاب سیاسی در انگلستان در پی اتشای پرداخت کمک یوک میلیوون    یهاکمک

 7331 میب کارگر جهت کمک به کارزارهای انتخاباتی پوندی مدیر مسابقات ترمو  یک به حز
د کوه ایون مبلوغ بوه     کور این کشور به اوج خود رسید. مدیر مسابقات ترمو  یوک خوود ا عوان    

دن این مسابقات از مقررات ممنوعیوت تبلیاوات   کرمستثنا  منظوربهقت این کشور و وزیرنخست
این سوابق  .(Committee on Standards in Public Life,1998:46)دخانیات پرداخت شده است
 یحزاب سیاسی ضورورت امالی کتن به  یهاد که شفاتیت کمککربسیاری از محققان را متقاعد 

ا در مو . اشوود یکننده و هم میزان کموک اعطوایی مو   مسلم است. این امر هم شامل هویت کمک
 تواتقی نیست. نماید،یخصوص حداقل مبلای که اتشا را ضروری م

 

 مالی به احزاب یهاافشای کمک ت باالفمخ. 2. 2
تسولیط   ۀقاعدآزادی تردی و حزاب سیاسی امالی به  یهادلیل مخالفان اتشای کمک ترینیاصل

 میم در خصووص امووا  مربووط بوه خوود مالوک اسوت نوه شوخص دیگور          صاست که برابر آن ت
خواه برای وی  ؛دعمل آورهر نوع تصرتی را به تواندی. مالک در ملک خود م(133:7930)گرجی،

مصرت  در خصوص ییآور. اصور  هیم شخصی برابر قوانین ملزم به پاسخگوسودآور باشد یا زیان
ورشکسوتگی قورار گیورد.     یوا در وضوعیت   عمل او مارمانوه باشود   مگر اینکه ،اموا  خود نیست

رد. حوا   مالی خرد و کتن حتی به امور خیریه نیز نودا  یهابنابراین هیم الزامی به اتشای کمک
به حوق   ،در این خصوص چرا شخص باید ملزم به اتشای کمک مالی خویش به یک حزب شود؟

ترتیوب کوه وابسوتگی سیاسوی یوک      استناد شده است. بودین نیز محرمانه بودن حریم خصوصی 
شخص بعد مهمی از زندگی خصوصی اوست و نباید بوه صورت کموک موالی او بوه یوک حوزب        

. همچنین بر لزوم محرمانه بودن از (Spirak,1977:18) ر گیردسیاسی موضوع اتشای اجباری قرا
شده است. چنانکه در سایر موارد مثل کمک به  یدکننده نیز تأکجهت خواست و اراده ترد کمک

در خصوص شود، میکننده برای محرمانه ماندن هویت او پذیرتته درخواست ترد کمک هایریهخ
 د.وشرعایت باید کمک به احزاب سیاسی نیز 

کنندگان به احزاب ممکن است تهدیوداتی را علیوه آنوان    از سوی دیگر، اتشای هویت کمک
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ایون   توانسوت یکنندگان به احزاب سوسیالیست آمریکا مایااد کند. مثت  زمانی اتشای نام کمک
کننوده از  پلیس تدرا  قرار دهد یا در برخی کشورها کموک  ۀتحت نظارت و بازرسی ویژ ااتراد ر

یا ممکون  . اب رقیب در صورت رسیدن به قدرت مورد تبعیب یا آزار و ا یت قرار گیردسوی احز
د که هویت او در زمان کمک مالی کناست موقعیت اجتماعی، اقتصادی و شالی شخصی ایااب 

کننودگان بوه   نهایت مخالفان اتشوای هویوت کموک   در  به حزب خاص محفوظ و پوشیده بماند.
کوه بورای حمایوت و    گونوه نود هموان  ا، مدعییصل مخفی بودن رأاحزاب سیاسی، با استناد به ا

د، کمک مالی به احوزاب  شوتضمین  یباید مخفی و پوشیده بودن رأ دهندهیحراست شخص رأ
انتخواب و گوزینش شخصوی     یادادن گونوه  یزیرا این امر مثل رأ ،سیاسی نیز باید مخفی بماند

کموک   لزوموی نودارد   ،یش را آشکار سوازد خو یکه ترد ملزم نیست محتوای رأگونهاست. همان
 .(Alexander,1976:172) دکنخود به حزبی را نیز اتشا 

کموک موالی بوه     در موورد استناد به حق حرمت حریم خصوصی  رسد،ینظر مدر ماموع به
عنوان حریم خصوصوی موورد توجوه قووانین و اسوناد      احزاب سیاسی صاد  نیست، زیرا آنچه به

اوسوت و روشون اسوت کوه      ۀطتعات مربوط به خود شخص و خوانواد حقو  بشری واقع شده، ا
عموومی اسوت یوا     ایکمک مالی به یک حزب از حالوت شخصوی خوارج شوده و مسوئله      ۀمسئل
ه زمینو دارد. بنابراین استناد به حق حریم خصوصی در این  یراست در امور عمومی تأث یامسئله

نواروای صواحبان    یرسواد و جلووگیری از توأث   در راه مبارزه بوا ت  همچنین، .رسدینظر نمموجه به
گیری و انتخاب یا انتصاب مقامات، اتشای هویت و میزان کموک بوه   یندهای تصمیماثروت بر تر

زیرا الزام احزاب  ،ها با هر مبلای ضرورت ندارداما اتشای تمام کمک ،احزاب رزم و ضروری است
بلکوه موجوب اتوتت     ،داری مشکل استتنها به لحاظ اخرد نه یهابه گزارش و اتشاسازی کمک

ن گرتته به احزاب باید به دو بخش خرد و کتمالی صورت یهاکمک رو،ین. ازاشودیمنابع نیز م
خرد از ایون   یهامشمو  الزامات اتشاسازی قرار گیرد و کمکباید کتن  یهاتقسیم شود. کمک
 استفاده نشود.قانون  برای دور زدن ،خرد یهاکمک شرط اینکهبه ،حکم مستثنا باشد

به اشکا  مختلفی  تواندیم ،کمک مالی به احزاب سیاسیی دیگر، باید توجه داشت که از سو
صوورت  بوه  توانود یولوی مو   ،صورت نقد و پوولی اسوت  ر موارد این کمک بهبیشتاناام پذیرد. در 

اسوت کوه    نایو مشوکل  در این میان، تحویل کار و خدمات نیز اناام گیرد.  از طریقغیرپولی و 
و قابلیت کنتر  و نظارت بور آنهوا وجوود     گیردیها به شکل مخفی اناام مبسیاری از این کمک

شود. ایون  یثبت نم ی حزبهادر حساب ،مخفی که غیرقانونی و نامشروع است یهاندارد. کمک
را زیو  ،متمایز اسوت  شود،یکننده اعتم نمبدون نام که صرتا  نام کمک یهااز کمکها نوع کمک

. البته شودیکننده قید نمولی نام کمک گردد،یحزب درج م یهابدون نام در حساب یهاکمک
برخوی   ،مخفوی  یهوا برای مبارزه بوا کموک   توسط قوانین مشخص شود.باید نام میزان کمک بی

 یموال  یتقوانون شوفات  » 77ۀ ماد 0برابر بند چنانکه در ترانسه  ،اندقوانین تدابیری را اتخا  کرده
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چوک یوا کوارت     یلۀوسیورو باید به 706کمک نقدی باری  7399سا  مصوب  «یاسیس اتیح
 میسر شود.  کنندهپرداختتا امکان رهگیری و شناسایی  بانکی صورت گیرد

احزاب  ۀکمک و هزین هاییتشفاتیت و محدود در خصوصتسهیل اجرای مقررات  منظوربه
هر  کهیطوربه .کلمه مورد توجه قرار گیرد سیاسی، مفهوم کمک به حزب باید در معنای موسع

 موین ر هدشوامل شوود.    رسود، یبه هر شکلی که به حزب مو  را که اقتصادی سودگونه انتفاع و 
ده کوه کموک بوه احوزاب     کور نیوز مقورر    «وزیران شورای اروپا ۀکمیت ۀنامتوصیه» 0 ۀماد زمینه

. رسواند موی حوزب   یسیاسی شامل هور عمول ارادی اسوت کوه سوود و مزایوای اقتصوادی بورا        
از نورم بوازاری و    تور پوایین از نرم عادی، یا تروش کار به  ترترتیب خدمات ماانی یا پایینبدین
و مشومو    ودعنوان کمک به حزب تلقی شو کمتر نیز باید به ۀوام با شرایط مساعد و بهر یاعطا

 مقررات اتشا و محدودیت قرار گیرد.
 

 زابهای انتخاباتی احینههزافشای  .3. 2
شود، بلکه آنچه از نظرشان مهم ینمدر برخی کشورها به ورود نحوۀ منابع مالی به احزاب توجهی 

های احوزاب و  ینههزهای احزاب است، این است که بر میزان کل ینههزاست، خروجی آن یعنی 
در جریان  یاتتهاناامهای ینههزهایی برقرار کرده و آنها را ملزم به ارائۀ گزارش یتمحدودنامزدها 

 بوه  احزاب و نامزدها شود کهسبب می های انتخاباتیینههزی سازشفاتکند. یمکارزار انتخابات 
صورت مردم بوا توجوه بوه     و تبذیر به تبلیغ مواضع و اهدات خود باردازند و در آن از اسرات دور

و اسورات و   هوا پواش و، نه براسوا  ریخوت  دکر خواهندمتبلور  خود را ۀمواضع و اهدات آنها، اراد
های احوزاب و نامزدهوا زمینوۀ    ینههز(. در واقع اتشای 00:7930)مهری، گرتتهصورت تبذیرهای

از امکانات عمومی و  سوءاستفادهی، تطمیع و رأید و تروش خربرخی از تخلفات انتخاباتی مانند 
 کرد. به ظهور و حاکمیت ارادۀ مردم کمک خواهد وهای شالی را از بین خواهد برد یتموقع
 

 گیرییجهنت
نفوع اموری   هوای  ی هوای تاواری و سوایر گوروه    خصووص شورکت  های موالی بوه  دریاتت کمک

سبب دسترسی نوابرابر بوه مراکوز    ناپذیر برای احزاب است، اما این امر گذشته از اینکه بهاجتناب
شود، زمینۀ سوءاستفاده و مداخلوۀ صواحبان قودرت    عدالتی میقدرت اقتصادی موجب نوعی بی

 عنوانبهرو محدودسازی آنها ینازاآورد. می وجودبههای عمومی را نیز گیریاقتصادی در تصمیم
های مالی اشوخاص بوه احوزاب بوه     که کمکیدرصورتکند. یمراهکاری پیشگیرانه ضرورت پیدا 

ی محدود شود، احزاب سیاسی با کمبوود منوابع   ساررمردممتحظۀ جلوگیری از تساد و تحکیم 
 عنوانبههای مستقیم و غیرمستقیم دولت به احزاب سیاسی رو کمکشوند. ازاینرو میبهمالی رو
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شوود. مقوررات محودودیت یوا سوقف هزینوۀ       ین مالی آنهوا مطورح موی   تأمجایگزین جدید برای 
دهود،  یر قرار موی تأثانتخاباتی، از آن نظر که کارایی تبلیاات انتخاباتی احزاب و نامزدها را تحت 

خالف آزادی بیان و حق تشکل تلقی شود. اما واقعیت آن است که بدون وجوود سوقف   تواند ممی
شود و احزاب و نامزدهایی که توانایی موالی  هزینۀ انتخاباتی اصل برابری رقبای سیاسی نقب می

دهندگان برسانند، زیرا حام تبلیااتی رقبای یرأتوانند صدای خود را به گوش کاتی ندارند، نمی
در صوحنه رقابوت را از دسوت     موؤثر دارد و امکان حضوور  میرا کامت  در حاشیه نگهمتمو  آنها 

شود که ترصت حضور احزاب کوچوک و جدیود در   دهند. پرهزینه شدن انتخابات موجب میمی
رو برای تضمین احترام به اصول برابوری   ینازاهای انتخاباتی کم شود یا حتی از بین برود. رقابت

های سیاسی مختلف، مبارزه با مفاسد و تخلفوات انتخابواتی   گروه مؤثر اشخاص، تقویت مشارکت
ی و بارخره تعمیق مذاکرات و مباحا  انتخاباتی و ارتقای کیفی آنها رزم رأید و تروش خرمثل 

 است که بر حداکثر میزان هزینۀ احزاب سیاسی و نامزدهای انتخاباتی سقفی معین شود.
وصو  به اهدات مقررات موالی احوزاب یعنوی شوفاتیت،     بدون سازوکارهای نظارتی منسام 

شوود. اتشوای موالی و    پاسخگویی، مبارزه با تساد و تضمین برابری رقبای سیاسوی ممکون نموی   
هوای نفوع سود    یر نواروای گوروه  تأثشفاتیت دو امتیاز عمده دارد؛ نخست اینکه، در برابر تساد و 

ای مالی کتن ارتبواط احتموالی میوان ایون     هکند، زیرا با اعتم و اتشای کمکمحکمی ایااد می
های عمومی پوشیده نخواهد ماند؛ دوم اینکه، اگور ایون اطتعوات پویش از     گیریعطایا و تصمیم

ی تشوخیص خواهنود داد کوه احوزاب و     راحتو بوه دهندگان باشند، آنها یرأانتخابات در دستر  
ران نیز قانون نحوۀ تعالیت احزاب اند. در ایها و اشخاص مورد حمایتنامزدها از طرت کدام گروه

به تصویب رسید که بررسی نظام مالی احزاب سیاسوی ایوران   7930های سیاسی در سا  و گروه
هوای بعودی   طلبد که در پژوهشدر پرتو این قانون و سایر قوانین انتخاباتی بح  مستقلی را می

 اناام خواهد گرتت.
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