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تأمیــن مالــی فعالیتهــای سیاســی ،مؤلفــه ضــروری بــرای نقشآفرینــی احــزاب
سیاســی در رونــد دموکراتیــک اســت و شــفافیت در تأمیــن بودجــه احــزاب سیاســی ،ســنگ بنــای
دموکراســی کارآمــد بــه شــمار م ـیرود .افشــا نشــدن منابــع تأمیــن فعالیــت سیاســی احــزاب ،فســاد
را تســهیل میکنــد و باعــث بــده و بســتان بیــن حامیــان مالــی احــزاب و سیاســتمداران میشــود.
ـد زیــادی بــه تأمیــن مالــی از ســوی تعــداد
در کشــورهایی کــه احــزاب یــا رهبــران سیاســی تــا حـ ّ
محــدودی از حامیــان مالــی احــزاب متکــی هســتند ،ایــن وضعیــت بــر تصمیمهــای سیاســی آنهــا
اثــر میگــذارد .رقابــت انتخاباتــی منصفانــه زمانــی تحلیــل مــیرود کــه یــک حــزب بــه منابــع
مالــی بــرای تأمیــن هزینههــای فعالیتهــای سیاســی خــود دسترســی گســترده داشــته باشــد.
بنــا بــر ایــن ،اهمیــت شــفافیت تأمیــن مالــی احــزاب از ایــن جهــت اســت کــه احــزاب ،منبــع ورود
پــول بــه عرصــه سیاســت محســوب میشــوند .پــس ســامت دموکراســی بــه شــفافیت تأمیــن مالــی
احــزاب سیاســی بســتگی دارد .پرســش ایــن تحقیــق آن اســت کــه هزینههــای مالــی احــزاب سیاســی
در ایــران تــا چــه انــدازه شــفاف اســت؟ در ایــن تحقیــق بــا روش توصیفــی و تحلیلــی ،وضعیــت
تأمیــن مالــی فعالیتهــای سیاســی احــزاب و هزینههــای انتخاباتــی آنهــا را بررســی خواهیــم کــرد.
کلیدواژهها:دموکراسی ،احزاب ،شفافیت ،تأمین مالی ،هزینههای انتخاباتی.
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شفافیت تأمین منابع مالی
احزاب سیاســی در ایران

مقدمه
امــروزه احــزاب سیاســی در بیشتــر کشــورهای جهــان بــه ســرعت توســعه و گســترش یافتهانــد،
بــه گونــهای کــه بدنــه اصلــی فعالیتهــای سیاســی را در هــر جامعــه تشــکیل میدهنــد .بــه جــز
معــدود کشــورهای کامــ ً
ا اســتبدادی ،هیــچ کشــوری را در جهــان نمیتــوان یافــت کــه احــزاب
سیاســی نداشــته باشــد.
بــه طــور کلــی ،وجــود و فعالیــت احــزاب سیاســی یکــی از معیارهــای مهــم در تقســیمبندی
نظامهــای سیاســی بــه اقتدارگــرا و دموکراتیــک اســت .برخــی کشــورها از نظــام دوحزبــی تبعیــت
میکننــد ،در حالــی کــه برخــی دیگــر دارای نظــام حزبــی چندگانــه هســتند .در نظامهــای
دموکراتیــک ،احــزاب متعــدد فعــال هســتند ،در حالــی کــه در نظامهــای اقتدارگــرا تنهــا یــک حــزب
فعالیــت میکنــد .دانشــمندان علــوم سیاســی ،رقابــت بیــن دو حــزب یــا بیشتــر را یکــی از اجــزای
اساســی دموکراســی میداننــد.
شــفافیت ،یکــی از مؤلفههــای اساســی و حیاتــی در تأمیــن مالــی هزینــه انتخاباتــی احــزاب
سیاســی اســت .اگــر حامیــان مالــی ،منابــع مالــی خــود را تنهــا در اختیــار تعــداد محــدودی
از سیاســتمداران قــرار دهنــد ،ایــن وضعیــت ،توانایــی شــهروندان عــادی را بــرای اثرگــذاری بــر
جــدی بــرای دموکراتیــک
سیاســتها و سیاســتگذاران از طریــق رأی کاهــش میدهــد و چالشــی ّ
شــدن سیاســت اســت .وجــود اطالعــات محــدود در مــورد محــل تأمیــن منابــع مالــی و شــیوه اســتفاده
از آنهــا ،میــزان هزینههــای مالــی در انتخابــات و مســائل پیرامونــی انتخابــات ،تصمیمگیــری آگاهانــه
را بــرای رأیدهنــدگان دشــوار و فســاد را تســهیل میکنــد و اعتمــاد شــهروندان بــه نهادهــای سیاســی
را از بیــن میبــرد .امــروزه احــزاب سیاســی نقــش اصلــی را در انتخابــات بــر عهــده دارنــد .بــه عبــارت
دیگــر ،نظامهــای انتخاباتــی بــه جــای نامزدمحــوری بــر حــزب و فعالیــت سیاســی تشــکیالتی اســتوار
اســت.
در ایــران ،مــدت زمانــی طوالنــی از ابــاغ سیاســتهای کلــی انتخابــات از جانــب مقــام معظــم
رهبــری میگــذرد ،ولــی تنهــا بندهایــی از آنکــه بــه شفافســازی در تأمیــن مالــی هزینههــای
انتخاباتــی مربــوط میشــود ،اجرایــی شــده اســت .از اقدامــات مهمــی کــه در راســتای شفافســازی
هزینههــای احــزاب سیاســی صــورت گرفتــه اســت ،بــه الیحــه جامــع انتخابــات میتــوان اشــاره کــرد
کــه اواخــر ســال  1397بــه مجلــس شــورای اســامی ارائــه شــد ،ولــی بــا مخالفــت شــورای نگهبــان
روبــهرو شــد و بــه مجلــس برگشــت و ســرانجام از دســتور کار خــارج شــد .در نهایــت ،بــا فشــار
رســانهها و مطالبــه افــکار عمومــی« ،طــرح شفافســازی منابــع تأمیــن مالــی تبلیغــات و فعالیتهــای
انتخاباتــی بــا اصــاح برخــی مــواد قانــون انتخابــات مجلــس شــورای اســامی» در ســال  1398بــه
تصویــب مجلــس شــورای اســامی رســید .ایــن قانــون در حــال حاضــر اجرایــی شــده اســت .از دیگــر
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قوانیــن مهــم در راســتای شفافســازی هزینــه احــزاب سیاســی ،قانــون جدیــد احــزاب و گروههــای
سیاســی اســت کــه در مقایســه بــا قانــون ســابق ،هزینههــای احــزاب سیاســی را بــه شــکل تفصیلــی
و شــفافتر بررســی کــرده اســت.
در کتابهــا و مقاالتــی کــه نــگارش یافتــه ،برخــی جنبههــای ایــن تحقیــق بررســی شــده اســت.
از جملــه ایــن نوشــتهها ،کتــاب نظامهــای انتخاباتــی ،نوشــته محمــود گلشــنپژوه ،مقالــه مونــا
احمــدی و ســید محمــد هاشــمی بــا عنــوان «ســازوکار نظــارت مالــی بــر احــزاب در حقــوق موضوعــه
ایــران» و مقالــه مجیــد بزرگمهــری بــا نــام «بررســی تطبیقــی تبلیغــات انتخابــات در نظــام انتخابــات
ریاســت جمهــوری ایــران و فرانســه» اســت .بــا ایــن حــال ،هیــچ یــک از ایــن تحقیقــات از جنبــه اصــل
شــفافیت بــه موضــوع مســائل مرتبــط بــا تأمیــن مالــی احــزاب سیاســی نپرداختهانــد و از ایــن نظــر،
موضــوع مقالــه حاضــر کامـ ً
ا بدیــع و کاربــردی اســت.
پرســش اساســی ایــن تحقیــق آن اســت کــه تأمیــن مالــی هزینــه انتخاباتــی در ایــران تــا چــه
انــدازه شــفاف اســت؟ بــه ایــن منظــور ،در ابتــدا ،از مفهــوم حــزب و وضعیــت آن در ایــران بحــث
میشــود .ســپس بــه بررســی اصــل شفافســازی در هزینههــای انتخاباتــی در اســناد بینالمللــی
و قوانیــن برخــی کشــورها خواهیــم پرداخــت .در ادامــه ،وضعیــت شــفافیت مالــی احــزاب سیاســی در
قانــون احــزاب و شــفافیت در تأمیــن مالــی هزینههــای انتخاباتــی در انتخابــات ریاســت جمهــوری و
مجلــس شــورای اســامی بررســی میشــود.

گفتار اول .احزاب سیاسی
در آغاز بحث ،مفهوم احزاب سیاسی و وضعیت کنونی احزاب در ایران را بررسی میکنیم.

بند اول .مفهوم احزاب سیاسی

حــزب سیاســی ،مركــب از گروهــی از شــهروندان كــم و بیــش ســازمانیافته اســت كــه بــه عنــوان
واحــد سیاســی عمــل میکننــد و بــا اســتفاده از حــق رأی خــود میخواهنــد بــر حكومــت تســلط
یابنــد و سیاسـتهای خــود را عملــی ســازند 1.الپالومبــارا 2و واینــر 3،تعریفــی از حــزب ارائــه میدهنــد
کــه متضمــن چهــار شــرط اساســی اســت:
 .1حــزب مســتلزم وجــود ســازمان و تشــكیالت پایــداری اســت كــه حیــات سیاســی آن از حیــات
بنیانگــذاری آن فراتــر باشــد.
 .1عالم ،عبدالرحمان ،بنیادهای علم سیاســت ،تهران :نی ،1394 ،ص .324

2-Lapalon bars.
3-Weiner.
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 .2تشــكیالت حزبــی دارای ســازمان مســتقر در محــل ،همــراه بــا زیرمجموعههایــی اســت كــه در
ســطح ملــی فعالیــت کننــد و بــا یكدیگــر روابــط منظــم و متقابــل داشــته باشــند.
 .3اراده رهبران ملی و محلی سازمان بر كسب قدرت استوار باشد.
1
 .4حزب باید در پی كسب حمایت عمومی باشد و از پشتیبانی مردم برخوردار باشد.
مــاده  1قانــون فعالیــت احــزاب و گروههــای سیاســی (مصــوب  )1395مقــرر م ـیدارد« :حــزب:
تشــکیالتی اســت متشــکل از اشــخاص حقیقــی کــه بــا برنامــه مشــخص در جهــت کســب و مشــارکت
در قــدرت سیاســی و نقــد و اصــاح آن ،در چارچــوب قوانیــن و مقــررات نظــام جمهــوری اســامی
ایــران بــر اســاس مرامنامــه و اســاسنامه مصــوب در ســطح ملــی یــا اســتانی فعالیــت میکنــد».
بــا توجــه بــه ایــن تعریــف ،احــزاب سیاســی بــه گروهــی از اشــخاص اطــاق میشــود کــه بــرای
دســتیابی بــه قــدرت سیاســی و اعمــال آن ســازماندهی شــدهاند .کســب قــدرت بــه شــیوه
دموکراتیــک از ارکان اساســی تعریــف حــزب محســوب نمیشــود .بنــا بــر ایــن ،احــزاب ممکــن اســت
خــط مشــی انقالبــی داشــته و حتــی غیــر قانونــی باشــند .احــزاب سیاســی در ردیــف مؤسســات غیــر
تجــاری (غیــر انتفاعــی) دســتهبندی میشــوند.

بند دوم .وضعیت احزاب در ایران

بــر خــاف قانــون اساســی مشــروطه ،اصــل  26قانــون اساســی جمهــوری اســامی ایــران ،فعالیــت
احــزاب و انجمنهــای سیاســی را ب ـ ه شــرط رعایــت اصــول اســتقالل ،آزادی ،وحــدت ملــی ،موازیــن
اســامی و اســاس جمهــوری اســامی ایــران پذیرفتــه اســت .در اجــرای ایــن اصــل ،نخســتین قانــون
مرتبــط بــا «فعالیــت احــزاب ،جمعیتهــا و انجمنهــای سیاســی و صنفــی و انجمنهــای اســامی یــا
اقلیتهــای دینــی شناختهشــده» در تاریــخ  1360/6/7بــه تصویــب رســید .ایــن قانــون بــا تصویــب
«قانــون نحــوه فعالیــت احــزاب و گروههــای سیاســی» در تاریــخ  1395/8/8نســخ شــد .مطابــق ایــن
قانــون ،کمیســیون مــاده  10احــزاب و وزارت کشــور ،متولــی و مجــری صــدور پروانــه فعالیــت احــزاب و
نظــارت بــر عملکــرد آنهاســت .بنــا بــر ایــن ،احــزاب از نظــر شــفافیت مالــی تحــت نظــارت کمیســیون
مــاده  10قــرار دارنــد.
مــاده  2قانــون احــزاب بــهصراحــت ،نظــام مجوزدهــی فعالیــت احــزاب را مقــرر کــرده اســت.
مطابــق ایــن مــاده ،بــرای تشــکیل حــزب سیاســی ،هیئــت مؤســس بایــد صــدور مجــوز را از کمیســیون
احــزاب تقاضــا کنــد .بــا وجــود برقــراری نظــام مجوزدهــی در زمینــه فعالیــت احــزاب ،صالحیــت
کمیســیون مــاده  10قانــون احــزاب ،صالحیتــی تکلیفــی اســت بــه ایــن معنــی کــه کمیســیون در
صــدور پروانــه ،مجــاز بــه مصلحتســنجی نیســت (مــاده  7و تبصرههایــش) .همچنیــن رد درخواســت
متقاضیــان حــزب از ســوی کمیســیون بــه موجــب تبصــره  2مــاده  7قابــل اعتــراض اســت .اســتدالل
 .1نقیبزاده ،احمد ،حزب سیاسی و عملكرد آن در جوامع ،تهران :دادگستر ،1378 ،ص .14

14

فصلنامه علمی پژوهشهای نوین حقوق اداری
ســال چهارم  /شمـــاره یازدهم  /تابستان 1401

مصرحــه در اصــل  26قانــون اساســی بــا تشــکیل کمیســیون مــاده  10قانــون
شــده اســت کــه «آزادی ّ
فعالیــت احــزاب کــه اکثریــت اعضــای آن را نماینــدگان حکومتــی تشــکیل میدهنــد ،محــدود شــده
و بــه نوعــی حیــات و ممــات احــزاب و گروههــای سیاســی از صــدور مجــوز تأســیس تــا انحــال در
1
دســت حکومــت گذاشــته اســت».
بــا وجــود مغایــرت نظــام مجوزدهــی کنونــی بــرای فعالیــت احــزاب بــا اصــل  26قانــون اساســی،
قانــون جدیــد احــزاب سیاســی تــاش کــرده اســت ایــن نظــام ســختگیرانه را در مــواردی تعدیــل
کنــد .از جملــه اینکــه حضــور نمایندگانــی از احــزاب سیاســی در ترکیــب کمیســیون مــاده  10قانــون
احــزاب بــدون حــق رأی پیشبینــی شــده اســت .تصمیمهــای کمیســیون مــاده  10احــزاب بــرای
تعلیــق پروانــه فعالیــت نیــز در دیــوان عدالــت اداری قابلیــت اعتــراض دارد و حکــم بــه انحــال احــزاب
سیاســی تنهــا در صالحیــت محاکــم دادگســتری اســت .نوآوریهــای یادشــده در مقایســه بــا قانــون
ســابق ،اســتقالل بیشتــری بــه احــزاب سیاســی اعطــا کــرده و از اقتــدار کمیســیون مــاده  10احــزاب
کاســته اســت.

گفتار دوم .شفافسازی فعالیتهای سیاسی
تحــت تأثیــر قــرار دادن نتیجــه انتخابــات از راه تهدیــد ،تطمیــع ،وعدهدهــی شــغل ،پرداخــت
قــروض و نظیــر آنهــا در همــه کشــورها ممنــوع اســت 2.بنــا بــر ایــن ،فعالیتهــای سیاســی بایــد
شــفاف باشــد .شفافســازی 3،یکــی از پایههــای اساســی دموکراســی و جمهوریــت اســت .از ســوی
ـق دانســتن 4،یکــی از حقــوق اساســی انســان اســت کــه در اصــل  19اعالمیــه حقــوق بشــر بــر
دیگــر ،حـ ِ
آن تأکیــد شــده اســت و همــه کشــورها از جملــه ایــران آن را پذیرفتهانــد .شفافســازی بــا حــق بــر
آگاهــی از شــیوه تأمیــن فعالیتهــای سیاســی هــم ارتبــاط دارد.
ی ب ـه اطالعــات را
ق جس ـتوجو یــا دسترس ـ 
ی از جمل ـ ه حقــوق شــهروندی اســت .ح ـ 
ق آگاه ـ 
حـ 
ن تضمیــن
ن دانســت .مردمســاالری نی ـ ز بــدو 
ی بیــا 
ن عناصــر آزاد 
هــم میتــوان یک ـی از ضروریتری ـ 
مضیــق و
ن باشــد .ح ـ 
حــق آگاه ـی نمیتوانــد نویدبخــشآینــدهایروش ـ 
ق آگاه ـی دارای دو مفهــوم ّ
ت را دربرمیگیــرد ،امــا
ی اطالعــا 
مضیـق آن ،آزادی در جسـتوجو 
ّ
موســع اســت .ایــن حــق در مفهــوم ّ
5
ی بـه اطالعــات یــا حـق دریافـت اطالعــات اسـت.
ق دسترسـ 
موسـع آن شــاملح 

م
ـو
ـ
مفه
ّ
 .1هاشمی ،سید محمد ،حقوق بشر و آزادیهای سیاسی ،تهران :میزان ،1397 ،چ  ،4ص .243
 .2قاضی ،ابوالفضل ،بایستههای حقوق اساسی ،تهران :میزان ،1394 ،ص .322

3-Transparency.
4-Right to know.

 .5حبیبی ،محمدحسین« ،بررسی حق آگاهی مردم به عنوان یک حق اساسی» ،فصلنامه حقوق اساسی ،1382 ،شماره
 ،1ص .66
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شفافیت تأمین منابع مالی
احزاب سیاســی در ایران

شفافســازی ،نظــارت عمومــی و پاســخگویی ،ضامــن درســت و ســالم بــودن فعالیتهــای
سیاســی اســت .فعالیــت احــزاب سیاســی بــه عنــوان بازیگــر اصلــی رقابتهــای سیاســی بایــد شــفاف
باشــد .قــدرت و پــول نیازمنــد کنتــرل اســت« .تأمیــن و تضمیــن عادالنــه امکانــات مالــی تبلیغاتــی
توســط دولــت و جلوگیــری از رقابتهــای انتخاباتــی ناســالم توســط برخــی از داوطلبــان و گروههــا
از طریــق تبلیغــات پرهزینــه» 1،متضمــن درســتی و ســامت انتخابــات اســت .بنــا بــر ایــن ،هــم بایــد
منابــع مالــی احــزاب سیاســی کنتــرل شــود و هــم بــر شــیوه هزینهکــرد آن نظــارت صــورت گیــرد.
اهمیــت ارتقــای شفافســازی تأمیــن مالــی هزینههــای انتخاباتــی در ایــن مــوارد جلوهگــر
میشــو د:
الف) جلوگیری از «رقابت احزاب» در به دست آوردن منابع مالی بیشتر؛
ب) ایجاد توازن در هزینههای انتخاباتی و احزاب سیاسی؛
ج) ارتقا و تسهیل مشارکت سیاسی زنان و دیگر گروههای به حاشیه راندهشده؛
2
د) تشویق احزاب به پیروی از مقررات مربوط به هزینههای انتخاباتی.
ن گونــه
شفافســازی فعالیتهــای سیاســی را بــهعنــوان یــک حــق انتخاباتــی میتــوان ایــ 
خالصــه کــرد :نخســت ،حــق بــر آگاهــی از مســتندات شــفاف دربــاره انتخابــات (چــه کســی میتوانــد
رأی بدهــد؟ چــه کســی رأی داده؛ شــمارش علنــی آرا؛ شفافســازی مســتندات انتخابــات)؛ دوم ،حــق
بــر شفافســازی هزینههــای فعالیتهــای سیاســی یعنــی نظــارت و افشــای عمومــی منابــع مالــی
فعالیتهــای سیاســی .بــه طــور کلــی ،شفافســازی تأمیــن مالــی فعالیتهــای سیاســی بــه معنــی
تأمیــن منابــع مالــی از طــرق قانونــی و مشــروع و نیــز افشــا و نظــارت شــیوه هزینهکــرد ایــن منابــع
3
مالــی اســت.

گفتــار ســوم .تحــوالت و منابــع بیــن المللــی در ارتبــاط بــا
شفافســازی هزینههــای انتخاباتــی
اصــل شفافســازی در فرآیندهــای سیاســی در نتیجــه پیآمدهــای اقتصــادی ،اجتماعــی و
 .1هاشمی ،سید محمد ،حقوق اساسی و ساختارهای سیاسی ،تهران :میزان ،1392 ،چ  ،2صص 223ـ.224
2-International IDEA, Political Finance Transparency, International IDEA/ Open Government Partnership Policy
Brief, 2019, No. 1

 .3برای بحث در خصصوص نظام مناسب تأمین مالی فعالیتهای سیاسی نک :زمانیزاده ،مصطفی و اسدالله یاوری« ،نظام مطلوب
تأمین کارزارهای انتخاباتی در ایران در پرتو معیارهای بینالمللی» ،مطالعات حقوق تطبیقی ،دوره  ،1398 ،10شماره .2
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سیاســی و گزارشهــا و توصیهنامههــا و مقرراتگــذاری ســازمانهای بینالمللــی ماننــد ســازمان
ملــل متحــد ،شــورای اروپــا 1،ســازمان توســعه و همــکاری اقتصــادی 2،بانــک جهانــی 3و ســازمان
جهانــی شــفافیت 4بــه وجــود آمــده و بــه شــکل فزاینــده پذیرفتــه شــده اســت .در ایــن زمینــه،
«توصیهنامــه شــماره  )2001( 1516مجمــع پارلمانــی شــورای اروپــا» 5،رهنمودهایــی را در مــورد
تأمیــن بودجــه احــزاب سیاســی ،تعــادل منطقــی بیــن بودجــه عمومــی و خصوصــی ،معیارهــای عادالنــه
توزیــع کمکهــای دولتــی بــه احــزاب سیاســی ،قوانیــن خــاص در مــورد کمکهــای خصوصــی،
ســقف هزینهکــرد احــزاب در مبــارزات انتخاباتــی ،اطمینــان از شفافســازی حســابها ،ایجــاد مرجــع
نظــارت مســتقل و ضمانــت اجراهــای بازدارنــده بــرای ناقضــان قوانیــن مشــخص مقــرر کــرده اســت.
«توصیهنامــه شــماره  4کمیتــه وزیــران شــورای اروپــا ( )2003در مــورد قواعــد مشــترک علیــه
فســاد در تأمیــن مالــی احــزاب سیاســی و مبــارزات انتخاباتــی» 6،اصــول اساســی را دربــاره موضوعــات
کلیــدی ماننــد شفافســازی ،کمکهــای مالــی ،محدودیتهــای مربــوط بــه هزینههــای انتخاباتــی،
الــزام بــه افشــای حســابهای احــزاب و نظــارت مقــرر داشــته اســت 7.بنــد  3مــاده « 7کنوانســیون
ســازمان ملــل متحــد بــرای مقابلــه بــا فســاد» 8کــه جامعتریــن ســند حقوقــی بینالمللــی علیــه
فســاد اســت کــه از ســال  2005الزماالجــرا شــد ،مقــرر مـیدارد« :هــر کشــور عضــو مطابــق بــا اهــداف
ایــن کنوانســیون و بــر اســاس اصــول اساســى قانــون داخلــى خــود ،اقدامــات ادارى و قانونــى مقتضــى
را در نظــر مىگیــرد تــا شفافســازی تأمیــن مالــى نامزدهــا را بــراى مشــاغل منتخــب دولتــى و
همچنیــن دیگــر انتخابــات مشــابه ارتقــا دهــد».
چندیــن ســازمان و جامعــه بینالمللــی و ملــی در زمینههــای حکمرانــی خــوب ،دموکراتیکســازی،
حاکمیــت قانــون ،آزادی مطبوعــات ،آزادی بیــان ،مبــارزه بــا فســاد و توســعه پایــدار فعالیــت میکننــد
کــه بــه طــور مســتقیم یــا غیــر مســتقیم بــا امــور مربــوط بــه شفافســازی در سیاســت مرتبــط
هســتند .همــکاری نزدیــک بیــن نهادهــای عمومــی ،ســازمانهای بینالمللــی و ســازمانهای جامعــه
1-Council of Europe.
)2-Organization for Economic Cooperation (OECD

0

3-World Bank.
4-Transparency International.
5-Recommendation 1516, of the Council of Europe Parliamentary Assembly, 2001.
6-Council of Europe Committee of Ministers’ Recommendation ,4 on Common Rules against Corruption in the Funding of Political Parties and Electoral Campaigns, 2003

 .7اکبری ،محمدتقی ،سید محمد هاشمی و ولی رستمی« ،آسیبشناسی نظام مالی انتخابات جمهوری اسالمی ایران» ،فصلنامه
دانش حقوق عمومی ،1401 ،شماره  ،35ص .99
8-The United Nations Convention against Corruption.
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مدنــی هــم بــرای تصویــب مقــررات قانونــی و هــم بــرای اجــرای آنهــا الزم اســت .چــون بحــث
شفافســازی ،موضوعــی جهانــی اســت و بازیگــران متفــاوت و عوامــل متعــددی ماننــد شــرکت
در مناقصههــا و مزایدههــای دولتــی ،جرایــم ســازمانیافته و فســاد را شــامل میشــود ،توجــه
1
دانشــگاهیان و رســانهها را بــه خــود جلــب کــرده اســت.
وقتــی سیاســت بــه انــدازه کافــی شــفاف نباشــد ،بــه مانعــی بــرای عملکــرد اثرگــذار نهادهــای
عمومــی و احــزاب سیاســی تبدیــل میشــود .شفافســازی و دسترســی عمــوم بــه اطالعــات ،افشــای
اطالعــات مربــوط بــه تأمیــن منابــع مالــی انتخابــات و پاســخگو بــودن دولتهــا در برابــر اقدامــات
خــود ،از عوامــل اساســی اثرگــذار بــر تشــکیل دولتــی دموکراتیــک و کارآمــد اســت 2.عــاوه بــر مقــررات
قانونــی در ســطح مالــی و گزارشهــای نظارتــی ،توصیهنامههــای ســازمانهای بینالمللــی بــه
کشــورهای عضــو ،رهنمودهــا ،تصمیمهــای قضایــی ،مطالعــات و گزارشهــای ســازمانهای مردمنهــاد
فعــال در ایــن زمینــه نیــز بــه عنــوان منابــع اصلــی در ایــن زمینــه کارآیــی دارنــد.

گفتار چهارم .تأمین مالی احزاب سیاسی
احــزاب سیاســی بــه دلیــل اهمیــت حیاتــی خــود بــرای دموکراســی پایــدار ،در بســیاری از کشــورها
از حمایــت قانــون اساســی برخوردارنــد .نظــارت و تنظیــم فعالیتهــای مربــوط بــه تأمیــن مالــی
احــزاب سیاســی ،خــود را بــه عنــوان یــک الــزام در نظــام حزبــی نشــان میدهــد .مبحــث تنظیــم و
نظــارت بــر احــزاب سیاســی ،حــوزهای نســبتاً جدیــد اســت ،امــا از نظــر قانــون و اجــرا ،تفاوتهایــی
چشــمگیر بیــن کشــورها وجــود دارد .بررســی تأمیــن مالــی احــزاب سیاســی در ســه عنــوان کلــی
3
مطــرح میشــود :تأمیــن مالــی بــه طــور منظــم ،مبــارزات انتخاباتــی و حسابرســی مفیــد.
تأمیــن مالــی از طریــق بخــش خصوصــی ،کمکهــای خصوصــی و کمکهــای دولتــی ،شــکل
رایــج تأمیــن مالــی احــزاب سیاســی اســت .کمکهــای مســتقیم و غیــر مســتقیم دولتــی و بــه عبــارت
دیگــر ،تأمیــن مالــی از طریــق منابــع عمومــی بــرای ادامــه حیــات احــزاب سیاســی ،ضــروری تلقــی

1-Organization for Economic Co-operation and Development (OECD), Money in Politics: Sound Political Competition and Trust in Government Background Paper, Paris: OECD, 2013
_2-Transparency International, “Global Barometer 2013”, in: in:www.images.transparencycdn.org/images/2013
)GlobalCorruptionBarometer_EN_200525_112757.pdf. (Accessed on December 15, 2015

0

3-Venice Commission, “Guidelines on Political Party Regulation by OSCE/ODIHR and Venice Commission”,
25/10/2010, in:www. venice.coe.int/webforms/documents/default.aspx?pdffile=CDL-AD (2010)024-e. (Accessed
)on December 15, 2019

0
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میشــود 1.بــا ایــن حــال ،ایــن کمکهــا بایــد محــدود و ســاماندهی شــود تــا از وابســتگی صــرف
احــزاب سیاســی بــه بودجــه عمومــی اجتنــاب گــردد ،تنــوع سیاســی افزایــش یابــد و امــکان اعمــال
حقــوق و آزادیهــای دمکراتیــک فراهــم آیــد .از ســوی دیگــر ،تأمیــن مالــی از طریــق بخــش خصوصــی
را میتــوان بــه طــور کلــی در قالــب حــق عضویــت اعضــا ،درآمدهــای حاصــل از فــروش کتــاب،
مجــات و روزنامــه حــزب ،دارایــی شــخصی نامزدهــا و کمکهــایمالــی اشــخاص حقیقــی و حقوقــی
دســتهبندی کــرد 2.بــه طــور کلــی ،بررســی و ارزیابــی منظــم درآمدهــا و هزینههــای احــزاب سیاســی
توســط یــک نهــاد قانونــی و افشــای بهموقــع ایــن جزئیــات بــرای عمــوم ،از مؤلفههــای اصلــی در
فرآینــد حسابرســی اســت .روشــی کــه در فرآینــد حسابرســی و مجــازات مــوارد تخلــف بــه کار
م ـیرود ،بایــد بــه موجــب قانــون معیــن شــود.
بدیهــی اســت کــه احــزاب سیاســی بــرای ایفــای نقــش اثرگــذار در زندگــی سیاســی بــه پــول
نیــاز دارنــد 3.هزینههــای فعالیتهــای سیاســی روز بــه روز افزایــش مییابــد و تأمیــن مالــی احــزاب
سیاســی بــه جــای اتــکا بــه حــق عضویــت اعضــا بــه عنــوان منبــع اصلــی تأمیــن درآمــد در گذشــته،
اکنــون بــر کمکهــای اشــخاص حقیقــی و حقوقــی خصوصــی و کمکهــای منظــم دولــت متکــی
اســت .احــزاب سیاســی بایــد منابــع مالــی منظــم و قانونــی بــرای ایجــاد رقابتــی منصفانــه و برابــر
داشــته باشــند .در عــوض ،در بســیاری از کشــورها ،پولهــای غیــر قانونــی را از طریــق روشهایــی
ماننــد مــواد مخــدر و قاچــاق انســان؛ نفــوذ شــرکتها در سیاســت؛ تبعیــض نــاروای سیاســی و اســتفاده
از منابــع عمومــی بــرای اهــداف سیاســی تأمیــن میکننــد کــه مهمتریــن رویههــا در ایــن زمینــه
اســت 4.از ســوی دیگــر ،مطالعــات مختلــف نشــان میدهــد کــه احــزاب سیاســی از جملــه نهادهــای
کماعتمــاد هســتند کــه بیشتریــن مشــارکت در فســاد را دارنــد 5.بــا توجــه بــه ایــن واقعیتهــا،
قوانیــن حاکــم بــر تأمیــن مالــی احــزاب سیاســی بایــد بــر اصــول و قواعــد شفافســازی و پاسـخگویی
مبتنــی باشــند.
آلمــان ،نخســتین کشــور اروپایــی اســت کــه در ســال  ،1959قوانینــی را در زمینــه بودجــه عمومــی
تصویــب کــرد کــه بــه عنــوان کمــک دولتــی میتــوان بــه احــزاب سیاســی پرداخــت کــرد .کمکهــای
دولتــی بــه احــزاب سیاســی را نیــز در ســال  1967قانونــی کــرد 6.در آلمــان ،یکســوم درآمدهــای
1-Falguera, E., S. Jones and M. Öhman (ed.), Funding of Political Parties and Election Campaigns: A Handbook
on Political Finance, Stockholm: International IDEA, 2014, p. 45
2-Venice Commission, op.cit.
3-Falguera, Jones and Öhman, op.cit, p. 56.
4-Ibid, p. 34
5-Transparency International, “CRINIS: Money in Politics, Everyone’s Concern”, in:www.archive.transparency.org/
)regional_pages/americas/crinis. (Accessed on December 15, 2015

0

6-Ingrid van Biezen, Political Parties in New Democracies, London: Palgrave Macmillan, 2003, p. 33.
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احــزاب سیاســی از طریــق حــق عضویــت اعضــا تأمیــن میشــود 1.کمکهــای دولتــی بــه احــزاب
سیاســی بــر حســب میــزان حــق رأی آنهــا در آخریــن انتخابــات و منابــع خصوصــی تأمیــن مالــی
آنهــا متغیــر اســت 2.میــزان کمــک دولتــی کــه بــه احــزاب سیاســی صــورت میگیــرد ،از مجمــوع
منابــع مالــی کــه از طریــق بخــش خصوصــی تأمیــن میشــود ،فراتــر نم ـیرود.
بنــا بــر ایــن ،میتــوان گفــت کــه آلمــان سیاســتی نســبتاً لیبــرال دربــاره ممنوعیتهــا و
محدودیتهــای مربــوط بــه کمکهــای مالــی شــخصی در مقایســه بــا دیگــر کشــورهایی اروپایــی
دارد .نهادهــا و آژانسهــای دولتــی نمیتواننــد بــه احــزاب سیاســی و نامزدهایشــان کمــک کننــد.
کســانی کــه بیشتــر از  500یــورو بــه احــزاب سیاســی کمــککننــد ،بایــد نامشــان ثبــت شــود و
هویــت اشــخاصی کــه بیــش از  10/000یــورو کمــک کننــد ،بایــد مشــخص گــردد .محدودیــت قانونــی
3
بــرای هزینــه احــزاب و نامزدهــا در انتخابــات آلمــان وجــود نــدارد.
در فرانســه ،تأمیــن مالــی احــزاب سیاســی نخســتینبــار بــه موجــب «قانــون شــفافیت مالــی
حیــات سیاســی»( 4مصــوب  )1988تنظیــم شــد 5.تأمیــن مالــی احــزاب سیاســی بــه دو طریــق انجــام
میگیــرد :کمــک دولتــی و تأمیــن مالــی از طریــق بخــش خصوصــی کــه مــورد نخســت ،منبــع اصلــی
در تأمیــن مالــی احــزاب سیاســی محســوب میشــود .کمکهــای دولتــی بیــش از  80میلیــون یــورو
در ســال اســت کــه بــه طــور منظــم و در مبــارزات انتخاباتــی بــه احــزاب سیاســی پرداخــت میگــردد.
کمکهــای دولتــی بــر مبنــای میــزان رأی در انتخابــات و حمایــت اعضــای پارلمــان از احــزاب سیاســی
6
در دوره پنجســاله پرداخــت میشــود.
محدودیــت هزینههــای انتخاباتــی در بریتانیــا نخســتینبــار بــا تصویــب «قانــون رویههــای فاســد
و غیــر قانونــی» (مصــوب  7)1883در انتخابــات محلــی پذیرفتــه شــد .تقســیمبندی هزینههــای
1-Falguera and Others, Funding of Political Parties and Election Campaigns, A Handbook on Political Finance, Stockholm: International IDEA, 2014, p. 78
2-Deutscher Bundestag, “Party Funding”, in:www.bundestag.de/htdocs_e/bundestag/function/party_funding. (Ac)cessed on December 15, 2015

0

3-IDEA, “Political Finance Data for Germany”, in:www.idea.int/political-finance/country.cfm?id=61. )Accessed on
)December 15, 2015

0

4-Loi n° 88-227 du 11 mars 1988 relative à la transparence financiére de la vie politique.
5-CNCCFP, “France’s National Commission for Campaign Accounts and Political Financing”, in:www.cnccfp.fr/
)presse/kit/cnccfp_en.pdf. (Accessed on December 15, 2015

0

6-Jouan, Barbara, “Financing of political parties and electoral campaigns in France, The Role of the French National Commission on campaign accounts and Political Party Financing (CNCCFP)”, in:www.transparency.hu/uploads/
)docs/francia.doc. )Accessed on December 15, 2015
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7-Corrupt and Illegal Practices Act of 1883.
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انتخاباتــی و هزینههــای احــزاب سیاســی در ســطح ملــی بــا تصویــب «قانــون احــزاب سیاســی،
انتخابــات و رفرانــدوم  1»2000عملــی گردیــد .احــزاب سیاســی ،هزینههــای خــود را از ســه طریــق
تأمیــن میکننــد :حــق عضویــت ،کمکهــای مالــی شــخصی و کمکهــای دولتــی .در رونــد تصویــب
«قانــون انتخابــات و رفرانــدوم» 2،کمیســیون انتخابــات بــه عنــوان نهــادی مســتقل تشــکیل شــد کــه
وظیفــه ایــن کمیســیون ،مقرراتگــذاری و نظــارت بــر تأمیــن مالــی احــزاب سیاســی و انتخابــات
اســت.

گفتــار پنجــم .شفافســازی در روش تأمیــن مالــی احــزاب
سیاســی در ایــران
شفافســازی در تأمیــن مالــی احــزاب سیاســی در ایــران در قانــون جدیــد تشــکیل احــزاب و
انجمنهــای سیاســی بــه صراحــت مطــرح شــده اســت .در ایــن قســمت ،نخســت بــه تحلیــل وضعیــت
شــفافیت هزینههــای احــزاب در ایــن قانــون و قوانیــن مرتبــط بــا آن خواهیــم پرداخــت .ســپس
ابزارهــای شفافســازی هزینــه احــزاب سیاســی را بررســی خواهیــم کــرد.
بند اول ـ تحلیل وضعیت شفافسازی در تأمین مالی
مجلــس شــورای اســامی ،قانــون فعالیــت احــزاب ،گروههــا ،جمعیتهــا ،انجمنهــای اســامی و
اقلیتهــای دینــی و مذهبــی را در ســال  ۱۳۶۰تصویــب کــرد و آییننامــه اجرایــی آن در ســال 1361
بــه تصویــب دولــت رســید .ایــن قانــون در ســال  1395بــا تصویــب «قانــون نحــوه فعالیــت احــزاب و
گروههــای سیاســی» نســخ شــد .بنــا بــر ایــن ،در حــال حاضــر ،قانــون یادشــده ،قانــون عــام دربــاره
شــیوه تأمیــن مالــی احــزاب سیاســی در ایــران اســت.
در مــاده  16قانــون احــزاب ،تأمیــن مالــی فعالیــت احــزاب سیاســی بــه چهــار شــیوه مقــرر شــده
اســت:
 .1حق عضویت اعضا؛
 .2کمکها و هدایای نقدی و غیر نقدی اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی؛
 .3وجــوه حاصــل از فعالیتهــای قانونــی انجامشــده در چارچــوب موضــوع فعالیــت ،اهــداف و
اســاسنامه؛
 .4کمکها و یارانههای دولتی.
ممنوعیتهــا و محدودیتهــای تأمیــن مالــی احــزاب سیاســی بــه موجــب قانــون احــزاب عبارتنــد
(1-Political Parties, Elections and Referendums Act 2000, (PPERA
2-The Elections and Referendums Act.
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از:

الــف) دریافــت هــر گونــه کمــک مالــی و تدارکاتــی از اشــخاص حقیقــی و حقوقــی خارجــی و
دولتهــای بیگانــه (بنــد ب مــاده  :)18در مــاده  19قانــون احــزاب ،بــرای تخطــی از ایــن مــاده،
ضمانــت اجــرا پیشبینــیشــده اســت.
ب) درآمــد و هزینــه احــزاب سیاســی بــا اهــداف حــزب مطابــق داشــته باشــند .در قانــون احــزاب،
ایــن مــورد بــه صراحــت بــهعنــوان یکــی از مــوارد محدودیــت تأمیــن مالــی احــزاب سیاســی قیــد
نشــده اســت ،امــا ایــن مــورد را از بنــد «ت» مــاده  18قانــون احــزاب میتــوان اســتنباط کــرد.
ج) احــزاب سیاســی نبایــد وارد فعالیتهــای تجــاری شــوند؛ زیــرا همــانطــور کــه اســتدالل شــد،
حــزب ،تشــکلی غیــر انتفاعــی اســت .بنــا بــر ایــن ،فعالیــت تجــاری از ســوی احــزاب ممنــوع اســت.
بنــد «ث» مــاده  18قانــون احــزاب ،ایــن ممنوعیــت را پیشبینــی کــرده اســت.
1
د) ممنوعیــت هــر گونــه اســتفاده احــزاب از منابــع و امکانــات دولتــی «دســتگاههای اجرایــی»
(تبصــره  2مــاده  )16ایــن ممنوعیــت بــه ایــن دلیــل اســت کــه احــزاب مرتبــط بــا جریانهــای
سیاســی یــا فکــری حاکــم نتواننــد بــه طــور مســتقیم یــا غیــر مســتقیم از بنیــه مالــی و امکانــات
دولتــی بــرای تقویــت خــود اســتفاده کننــد.
گفتنــی اســت کــه در قانــون احــزاب ،بــرای کمــک مالــی اشــخاص حقیقــی و حقوقــی خصوصــی
بــه احــزاب سیاســی و هزینههــای احــزاب سیاســی ،ســقفی تعییــن نشــده اســت.
در قانــون شــفافیت و نظــارت بــر تأمیــن مالــی فعالیتهــای انتخاباتــی مجلــس شــورای اســامی
(مصــوب  ،)1398الزاماتــی در خصــوص شــفافیت در تأمیــن مالــی هزینــه انتخاباتــی مجلــس شــورای
اســامی مقــرر شــده اســت کــه ایــن الزامــات شــامل احــزاب سیاســی میشــود .مطابــق مــاده  3ایــن
قانــون ،احــزاب و گروههــای سیاســی ،مجــاز بــه مشــارکت در هزینههــای انتخاباتــی هســتند .در مــاده
 5ایــن قانــون ،حداکثــر ســقف هزینــه انتخاباتــی نامزدهــای انتخاباتــی مجلــس شــورای اســامی تعییــن
شــده اســت کــه ســقف تعیینشــده در ایــن قانــون ،احــزاب سیاســی را شــامل نمیشــود 2.تعییــن
نکــردن ســقف بــرای هزینههــای تبلیغــات و نبــود شــفافیت مالــی در ایــن خصــوص بــه برگــزاری
انتخابــات ســالم خدشــه وارد میکنــد و زمینــه ســوءاســتفاده برخــی نامزدهــا را فراهــم م ـیآورد .بــا
تعییــن میــزان دقیــق هزینــههــر نامــزد ،قضــاوت افــکار عمومــی جامعــه ،مانــع از آن خواهــد بــود کــه
نامــزدی کــه بیشتــر هزینــه کــرده اســت ،صرفـاً بــه همیــن دلیــل ،بــه نتیجـ ه پیــروزی در انتخابــات
3
نزدیکتــر شــود و از اســراف و تبذیــر جلوگیــری خواهــد شــد.
 .1نک :ماده  ۵قانون مدیریت خدمات کشوری.
 .2اکبری ،هاشمی و رستمی ،پیشین ،صص  105و .106
 .3احمدوند ،شجاع و فردوس صابر ماهانی« ،درآمد مقایسهای بر منابع مالی تبلیغات انتخاباتی (مطالعه نظامهای انتخاباتی

ایران ،فرانسه ،روسیه و امریکا)» ،فصلنامه پژوهش حقوق عمومی ،سال هفدهم ،1394 ،شماره  ،49ص .11
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بــا ایــن حــال ،از دیــدگاه برخــی صاحبنظــران ،تعییــن ســقف بــرای هزینههــای انتخاباتــی احــزاب
سیاســی بــا حــق بــر آزادی بیــان مغایــرت دارد؛ زیــرا مشــارکت در تأمیــن هزینههــای انتخاباتــی نوعــی
آزادی بیــان محســوب میشــود 1.در مــاده  9ایــن قانــون ،ثبــت منابــع تأمیــن مالــی هزینههــای
انتخاباتــی بــه تفصیــل در ســامانه ملــی انتخابــات و در مــاده  10نیــز الــزام بــه گزارشدهــی مقــرر
شــده اســت .بــا وجــود تصریــح نشــدن ،بــهنظــر میرســد کــه ایــن الــزام شــامل احــزاب سیاســی نیــز
میشــود.
مشــارکت دولــت یکــی از مباحــث مهــم مرتبــط بــا تأمیــن مالــی هزینههــای احــزاب سیاســی
اســت .شــکی نیســت کــه در صــورت تخصیــص بودجــه بــرای احــزاب بایــد تدبیرهایــی منظــور شــود تــا
کســانی بــا فرصتجویــی سیاســی و اقتصــادی بــه تشــکیل حــزب یــا گــروه ســاختگی ،بــدون پشــتوانه
و مقبولیــت مردمــی اقــدام نکننــد تــا بتــوان بــه ســوی توزیــع منصفانــه بودجــه مــورد بحــث بــرای
2
دســتیابی بــه اهــداف پیشبینیشــده گام برداشــت.
در قانــون «فعالیــت احــزاب ،جمعیتهــا و انجمنهــای سیاســی و صنفــی و انجمنهــای اســامی
یــا اقلیتهــای دینــی شناختهشــده» (مصــوب  ،)1360بــه کمــک دولــت بــه احــزاب اشــارهای نشــده
بــود .در مــاده  ۱۸ایــن قانــون آمــده بــود« :بودجــه گروههــا بایــد از طــرق مشــروع و قانونــی تأمیــن
و بــه شــکل مشــروع و قانونــی صــرف گــردد ».در پیشنویــس برنامــه ششــم توســعه ،کمــک دولــت
بــه احــزاب سیاســی وجــود داشــت کــه بــرای تأمیــن نظــر شــورای نگهبــان حــذف شــد 3.در حــال
حاضــر ،بــر اســاس بنــد الحاقــی  12اصالحــی مــاده  120برنامــه ششــم توســعه (مــاده الحاقــی ،)4
دولــت موظــف اســت برنامهریزیهــای الزم بــرای توســعه سیاســی را بــه گون ـهای طراحــی کنــد کــه
تــا پایــان اجــرای قانــون برنامــه ششــم ،از احــزاب و تشــکلهای سیاســی مطابــق ضوابــط قانونــی کــه
بــه تصویــب مجلــس شــورای اســامی میرســد ،حمایــت صــورت گیــرد.
در قانــون احــزاب و تشــکلهای سیاســی (مصــوب  )1395بــر پرداخــت یارانــه بــه احــزاب تصریــح
شــده اســت .در تبصــره  1مــاده  16قانــون احــزاب مقــرر شــده اســت کــه دولــت بایــد هــر ســاله،
ردیفــی را در بودجــه ســاالنه خــود بــه یارانــه احــزاب اختصــاص دهــد .بــرای دریافــت کمــک مالــی
احــزاب سیاســی از دولــت ،احــزاب بایــد یارانههــای دولتــی را در راســتای اهــداف و برنامهریزیهــای
حــزب هزینــه کننــد و گــزارش آن را در پایــان هــر ســال بــه کمیســیون احــزاب بفرســتند .ضمانــت
 .1برای تفصیل بحث در این خصوص نک :اکبری ،هاشمی و رستمی« ،هزینههای انتخاباتی و آزادی سخن» ،مجله تعالی
حقوق ،دوره  ،1399 ،6شماره .2
 .2مرکزی مالمیری ،احمد و رحمان قهرمانپور بناب« ،بررسی راههای اعطای کمکهای مالی دولت به احزاب» ،مجلس
و پژوهش ،سال دهم ،1382 ،شماره  ،38ص .2
 .3پیش از این در مصوبه مجلس ،عبارت «و یارانه آنها مطابق بودجه سنواتی بر اساس آییننامهای تخصیص مییابد که به
پیشنهاد وزارت کشور به تصویب هیئت وزیران میرسد».
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اجــرای تخلــف از مقــررات ایــن مــاده ،ممنوعیــت احــزاب از دریافــت مجــدد یارانههــای دولتــی اســت.
(تبصــره مــاده )18
پرسشــی کــه همــواره در خصــوص اعطــای یارانههــای دولتــی بــه احــزاب سیاســی مطــرح بــوده،
روش اختصاصدهــی ایــن یارانههاســت .بنــد  11از مــاده  7اســاسنامه «خانــه احــزاب» (مصــوب
 ،)1379/12/22یکــی از وظایــف خانــه احــزاب را توزیــع یارانههــای دولتــی احــزاب و نظــارت بــر
مصــرف آن مقــرر داشــته ،امــا معیــاری بــرای شــیوه توزیــع آن بیــان نکــرده اســت« .در آییننامــه
«نحــو ه پرداخــت یارانــه بــه احــزاب و گروههــای مشــمول قانــون فعالیــت احــزاب( »...مصــوب
 1380/8/3هیئــت وزیــران) ،ترتیباتــی بــرای کمــک بــه احــزاب و گروههــای سیاســی قانونــی بــر
اســاس امتیازبنــدی و محاســباتی کــه وزرات کشــور بــا تصویــب کمیســیون مــاده  10قانــون احــزاب
1
انجــام میدهــد ،اندیشــیده شــده اســت».
بــر اســاس مــاده  17قانــون احــزاب ،پرداخــت یارانــه بایــد در چارچــوب دســتورالعمل مصــوب و
هزینهكــرد آن بــا نظــارت كمیســیون مــاده  10احــزاب انجــام شــود .ایــن دســتورالعمل تهیــه شــده و
در  10مــاده و  13تبصــره در كمیســیون تصویــب گردیــده اســت .نظــارت بــر شــاخصهای توزیــع و
هزینهکــرد یارانــه احــزاب بــر عهــده ایــن كمیســیون اســت.
بــا وجــود تأکیــد قانــون جدیــد احــزاب سیاســی بــر شفافســازی در تأمیــن مالــی احــزاب سیاســی
و پیشبینــی راهکارهایــی بــرای تضمیــن آن ،قانــون احــزاب و انجمنهــای سیاســی در خصــوص
برخــی جنبههــای مهــم شفافســازی هزینــه انتخاباتــی ســاکت اســت .در ایــن قانــون ،شــیوه تأمیــن
مالــی احــزاب مشــخص شــده ،امــا افشــای نــام کمککننــدگان و میــزان کمــک الزامــی مقــرر نشــده
اســت .بــرای ایــن مســئله ،ســه دلیــل ذکــر شــده اســت« :نخســت اینکــه چــون در کشــور مــا ،منبــع
اصلــی و مشــخص بــرای تأمیــن هزینههــای احــزاب وجــود نــدارد ،بنابرایــن ،احــزاب هــم خــود را
مکلــف نمیداننــد کــه نحــوه تأمیــن درآمدهــای خــود را بیــان کننــد .دلیــل دوم ایــن اســت کــه
ســاختار حاکــم بــر احــزاب موجــود در کشــورهای توســعهنیافته ،چگونگــی شــکلگیری آنهــا و نیــز
شــرایطی کــه در جامعــه بــر آنهــا حاکــم اســت ،ایــن اجــازه را بــه احــزاب نمیدهــد کــه بخواهنــد
سیســتم اقتصــادی خــود را بازگــو کننــد .دلیــل ســوم ایــن اســت کــه وقتــی حــزب بــه صــورت
2
خودگــردان اداره میشــود ،خــود را بــه هیــچ عنــوان مســئول پاســخگویی نمیدانــد».

 .1احمدی ،مونا و سید محمد هاشمی« ،سازوکار نظارت مالی بر احزاب سیاسی در حقوق موضوعه ایران» ،مجله تحقیقات
حقوقی ایران و بینالملل ،سال نهم ،1395 ،شماره  ،34ص .18
 .2توحیدی ،مرجان« ،بودجههای خاکستری احزاب :دخل و خرج احزاب شفاف نیست» ،روزنامه سرمایه ،شنبه  ۲۷مرداد ،۱۳۸۶
شماره .۵۳۲

24

فصلنامه علمی پژوهشهای نوین حقوق اداری
ســال چهارم  /شمـــاره یازدهم  /تابستان 1401

بند دوم ـ شفافسازی مالی در مرحله اجرا

احــزاب سیاســی در ایــران ،درآمدهــا و هزینههــای خــود را مطابــق بــا مقــررات قانــون احــزاب و
دیگــر قوانیــن مرتبــط بــا آن بــه دســت میآورنــد .درآمدهــا و هزینههــای احــزاب بــه ترتیبــی کــه در
قانــون احــزاب و جمعیتهــای سیاســی مقــرر شــده اســت ،حسابرســی میشــود .نهادهــای نظارتــی
و ضمانتهــای اجرایــی نیــز بــرای تخلــف احــزاب از قوانیــن و مقــررات مالــی مقــرر شــده اســت.
الف) حسابرسی مالی احزاب
مقــررات مربــوط بــه تهیــه حسابرســی ســاالنه احــزاب بایــد بــه موجــب قانــون مرتبــط بــا احــزاب
سیاســی تهیــه شــود .قانــون فعالیــت احــزاب و گروههــای سیاســی در مقایســه بــا قانــون پیشــین
احــزاب ،مقرراتــی تفصیلــی بــرای مســائل مالــی احــزاب پیشبینــی کــرده اســت .نخســت اینکــه
مطابــق بــا مــاده  ،14احــزاب بایــد همــه درآمدهــا و منابــع و مصــارف و هزینههــای خــود را در
دفترهــای قانونــی ثبــت کننــد.
مطابــق بــا تبصــره ایــن مــاده ،احــزاب سیاســی بایــد درآمدهــا و هزینههــای ســاالنه خــود را پــس
از تصویــب شــورای مرکــزی حــزب در پایــان ســال شمســی بــه کمیســیون احــزاب ارائــه دهنــد .بنــا بــر
ایــن ،کمیســیون احــزاب ،نهــاد ناظــر بــر مطابقــت درآمدهــا و هزینههــای احــزاب سیاســی بــا قوانیــن
و مقــررات جــاری کشــور اســت( .تبصــره مــاده  14قانــون احــزاب) همچنیــن کمیســیون احــزاب
حداکثــر ســه مــاه مهلــت دارد کــه نظــر خــود را در خصــوص مطابقــت داشــتن یــا نداشــتن هزینههــای
احــزاب بــا قوانیــن و مقــررات جــاری کشــور اعــام کنــد( .مــاده  14قانــون احــزاب)
مطابــق مــاده  ۱۵همیــن قانــون ،ایــن مــوارد مشــمول ضمانــت اجــرای مقــرر در مــاده  19قانــون
احــزاب میشــود:
الف) ثبت نشدن درآمدها و منابع تأمین آن و مصارف و هزینهها؛
ب) ارائه نشدن دفترهای مالی به کمیسیون احزاب؛
ج) مطابقت نداشتن درآمدها و هزینهها با قوانین و مقررات کشور.
ب ـه طــور معمــول ،در اســاسنامه احــزاب ،روش حسابرســی مالــی حــزب بــه تفصیــل مشــخص
میشــود .نکتــه پایانــی ایــن اســت کــه مطابــق بــا بنــد «ت» تبصــره  3مــاده  4قانــون احــزاب ،داشــتن
آییننامــه مالــی یکــی از مــوارد الزامــی در اســاسنامه حــزب اســت .در آییننامــه مالــی ،بســیاری از
مســائل مالــی مرتبــط بــا حــزب و روش حسابرســی از حــزب مشــخص میشــود.
ب) نظارت بر شفافسازی مالی احزاب
نظــارت حقوقــی بــر بودجــه احــزاب سیاســی در دو ســطح صــورت میگیــرد؛ ســطح اول از طریــق
نظــارت دیــوان محاســبات کشــور بــر وزارت کشــور در مــورد چگونگــی مصــرف بودجــه اختصاصیافتــه
بــه وزارت کشــور بــه طــور کلــی و ســطح دیگــر ،نظــارت وزارت کشــور بــر مصــرف کمــک مالــی بــه
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طــور خــاص 1.در یــک تقســیمبندی کلــی ،نظــارت بــر بودجــه احــزاب سیاســی را بــه دو دســته
نظــارت بیرونــی و نظــارت درونــی از طریــق ســازوکارهای درون حــزب میتــوان تقســیم کــرد .نظــارت
بیرونــی بــر احــزاب و گروههــای سیاســی از طریــق کمیســیون مــاده  10احــزاب و وزارت کشــور
انجــام میگیــرد( .بنــد  7مــاده  11قانــون احــزاب) چــون احــزاب سیاســی در ایــران عــاوه بــر منابــع
خصوصــی تأمیــن مالــی خــود میتواننــد در صــورت دارا بــودن شــرایط ،از یارانههــای دولتــی نیــز
اســتفاده کننــد ،بســیاری از احــزاب سیاســی بــه دلیــل اســتفاده از یارانههــای دولتــی بــا حسابرســی
دقیــق کمیســیون مــاده  10احــزاب و وزارت کشــور روبــهرو میشــوند .بــه تبــع ،دیــوان محاســبات
نیــز بــه طــور غیــر مســتقیم بــر شــیوه مصــرف یارانههــای دولتــی اختصاصیافتــه بــه وزارت کشــور
نظــارت میکنــد.
رایجتریــن شــکل نظــارت بیرونــی بــر احــزاب ،نظــارت از طریــق کمیســیون مــاده  10احــزاب
اســت .مطابــق بنــد  7مــاده  11قانــون احــزاب و گروههــای سیاســی ،یکــی از وظایــف کمیســیون مــاده
 10احــزاب ،گــزارش حسابرســی و عملکــرد ســاالنه احــزاب اســت .تفصیــل شــیوه نظــارت کمیســیون
مــاده  10احــزاب بــر بودجــه احــزاب سیاســی در تبصــره مــاده  14قانــون احــزاب مشــخص شــده اســت.
مطابــق ایــن تبصــره« :کلیــه احــزاب سیاســی موظفنــد درآمدهــای مالــی و صورتهزینههــای خــود
را ســاالنه پــس از تصویــب شــورای مرکــزی حــزب در پایــان هــر ســال شمســی بــه کمیســیون احــزاب
ارائــه کننــد .کمیســیون مزبــور موظــف اســت حداکثــر ظــرف مــدت ســه مــاه ،نظــرات خــود را در مــورد
مطابقــت و یــا عــدم مطابقــت بــا قوانیــن و مقــررات جــاری کشــور اعــام کنــد ».در مــاده  15بــرای
تخلــف احــزاب از ایــن تکلیــف ،ضمانــت اجــرا پیشبینــی شــده اســت.
شــکل دیگــر نظــارت مالــی بــر احــزاب ،نظــارت عامــه مــردم اســت .نظــارت عامــه نیــز میتوانــد در
قالــب ســازمانهای مردمنهــاد یــا بــه صــورت فــردی و از ســوی تــک تــک افــراد جامعــه صــورت گیــرد.
بنــد  9مــاده  11قانــون احــزاب ،یکــی از وظایــف کمیســیون مــاده  10را رســیدگی بــه گزارشهــای
مســتند اشــخاص حقیقــی و حقوقــی از احــزاب برشــمرده اســت .مــاده  12قانــون احــزاب و گروههــای
سیاســی ،ایــن حــق را بــرای احــزاب قائــل شــده اســت کــه بتواننــد از تصمیمهــای کمیســیون مــاده
 10بــه دیــوان عدالــت اداری شــکایت کننــد .یکــی از ایــن مــوارد ،شــکایت از تصمیمهــای کمیســیون
مــاده  10در خصــوص حســاب عملکــرد ســاالنه احــزاب سیاســی اســت .ایــن موضــوع را بــا مســامحه
میتــوان نوعــی نظــارت قضایــی بــه شــکل بســیار محــدود بــر هزینههــای احــزاب سیاســی دانســت.
همچنیــن چــون کمیســیون مــاده  10احــزاب مطابــق بنــد  10مــاده  11میتوانــد در صــورت تخلــف
مالــی احــزاب سیاســی ،از دادگاه صالــح تقاضــای انحــال آن حــزب را بکنــد ،نوعــی نظــارت قضایــی
غیــر مســتقیم از طریــق محاکــم عمومــی بــر هزینههــای مالــی احــزاب را نیــز میتــوان تشــخیص داد.
 .1مرکزی مالمیری و قهرمانپور بناب ،پیشین ،ص .229
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در خصــوص ســازوکار نظــارت مالــی درونــی بــر احــزاب سیاســی ،قانــون احــزاب و گروههــای
سیاســی مقــررات تفصیلــی نــدارد .بــ ه طــور معمــول ،ایــن مــوارد در اســاسنامه و آییننامــه مالــی
حــزب مشــخص میشــود .بــا توجــه بــه ارکان حــزب کــه در بنــد  5مــاده  1تعییــن شــده اســت و
دیگــر مقــررات قانــون در ایــن زمینــه بــه ویــژه بنــد  10مــاده یادشــده و تبصــره مــاده  14بــه اجمــال
میتــوان رونــد نظــارت داخلــی بــر بودجــه احــزب سیاســی را مشــخص کــرد ،بــه ایــن صــورت کــه
مطابــق بــا تبصــره مــاده  14قانــون احــزاب ،تهیــه بودجــه از وظایــف شــورای مرکــزی حــزب اســت.
چــون دبیــرکل حــزب ،عالیتریــن مقــام اداری یــک حــزب تلقــی میشــود ،بــه نظــر میرســد کــه
گــزارش مالــی حــزب نخســت بایــد از طریــق دبیــرکل تهیــه شــود و بــه تأییــد شــورای مرکــزی برســد.
بــا ایــنحــال ،مجمــع میتوانــد از طریــق تعییــن بازرســان بــر ایــن رونــد نظــارت کنــد( .بنــد 10
مــاده )1
ج) ضمانت اجرای رعایت نشدن شفافسازی مالی از سوی احزاب سیاسی
مــاده  15قانــون احــزاب ،ضمانــت اجــرای رعایــت نشــدن شفافســازی مالــی از ســوی احــزاب
اســت .مطابــق ایــن مــاده« :عــدم ثبــت درآمدهــا و منابــع تأمیــن آن و مصــارف و هزینههــا ،همچنیــن
عــدم ارائــه دفاتــر مالــی بــه کمیســیون احــزاب و عــدم مطابقــت درآمدهــا و هزینههــا بــا قوانیــن و
مقــررات کشــور حســب مــورد و بــه تناســب ،موجــب اعمــال مفــاد بندهــای مــاده  ۱۹ایــن قانــون
میشــود ».بنــا بــر ایــن ،مطابــق بــا ایــن مــاده ،رعایــت نشــدن شفافســازی از ســوی احــزاب نوعــی
تخلــف محســوب میگــردد کــه ضمانــت اجــرای آن ،مــاده  19قانــون احــزاب اســت .در مــاده  18نیــز
برخــی فعالیتهــای مالــی ممنوعــه احــزاب شــمرده شــده اســت .از جملــه ایــن تخلفــات عبارتنــد از:
دریافــت کمــک مالــی از بیگانــگان (بنــد ب مــاده  18قانــون احــزاب) ،تخطــی از اســاسنامه کــه شــامل
رعایــت نشــدن ترتیبــات مالــی از ســوی حــزب باشــد کــه در اســاسنامه پیشبینــی شــده اســت (بنــد
ت) و انجــام فعالیتهــای تجــاری (بنــد ث).
تبصــره مــاده  17قانــون احــزاب ،دریافــت مجــدد یارانــه از ســوی احــزاب را بــه گزارشدهــی مالــی
و تأییــد آن از ســوی کمیســیون احــزاب کــرده اســت .بنــا بــر ایــن ،رعایــت نشــدن شفافســازی از
ســوی احــزاب بــا ضمانــت اجــرای محرومیــت از دریافــت یارانــه دولتــی مواجــه میشــود .بنــد  4مــاده
 19نیــز ضمانــت اجــرای محرومیــت حــزب از دریافــت تمــام یــا بخشــی از یارانــه دولتــی را بــه عنــوان
مجــازات رعایــت نشــدن شفافســازی مالــی ذکــر کــرده اســت.
در مــاده  19قانــون احــزاب ،حداکثــر مجــازات بــرای تخلــف احــزاب سیاســی از شــفافیت مالــی را
تعییــن نکــرده اســت .بــه ایــنصــورت کــه مــاده  15قانــون احــزاب بــه طــور کلــی ،ضمانــت اجــرای
رعایــت نشــدن شفافســازی مالــی از ســوی احــزب را بــه مــاده  19ارجــاع داده اســت .بنــا بــر ایــن،
ت اجراهــای ســنگینی چــون تعلیــق پروانــه حــزب و
رعایــت نشــدن شفافســازی مالــی بــه ضمانــ 
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حتــی انحــال حــزب خواهــد انجامیــد .البتــه از تصمیــم کمیســیون در ایــن مــورد در دیــوان عدالــت
اداری میتــوان شــکایت کــرد .انحــال حــزب نیــز تنهــا وقتــی ممکــن اســت کــه حکمــی در ایــن
خصــوص از محاکــم عمومــی دادگســتری صــادر شــود.

بنــد ســوم -شفافســازی مالــی در تأمیــن هزینههــای انتخاباتــی احــزاب
سیاســی

تأمیــن مالــی هزینههــای انتخاباتــی احــزاب سیاســی عــاوه بــر اینکــه مشــمول مقــررات مالــی
قانــون احــزاب میشــود ،در چارچــوب الزامــات مقــرر در قوانیــن مرتبــط بــا فعالیتهــای انتخاباتــی
ریاســت جمهــوری و مجلــس شــورای اســامی نیــز قــرار میگیــرد کــه اکنــون از رعایــت آنهــا ســخن
میگوییــم.

الف) انتخابات ریاست جمهوری
قانــون انتخابــات ریاســت جمهــوری ،مصــوب  1364/4/5در مجلــس شــورای اســامی ،مقــررات
جامعــی در خصــوص تأمیــن مالــی هزینــه انتخاباتــی ریاســت جمهــوری از ســوی نامزدهــا نــدارد .بــا
ایــنحــال ،در ایــن قانــون نیــز مقرراتــی پراکنــده بــرای تأمیــن مالــی هزینــه انتخابــات وجــود دارد
کــه بــا بحــث شفافســازی مالــی احــزاب در فرآینــد تبلیغــات انتخاباتــی مرتبــط اســت .هــر گونــه
هزینهکــرد احــزاب بــرای خریــد و فــروش آرا نــه تنهــا ممنــوع اســت ،بلکــه واجــد وصــف مجرمانــه
اســت( .بنــد  1مــاده  33قانــون انتخابــات ریاســت جمهــوری) ایــن قانــون در فصــل ششــم تحــت عنوان
تبلیغــات ،کمیســیونی را بــرای تضمیــن اســتفاده یکســان نامزدهــا از امکانــات صــدا وســیما بــرای
ارائــه برنامههــای خــود پیشبینــی کــرده اســت( .مادههــای 62ـ 65انتخابــات ریاســت جمهــوری)
همچنیــن نامزدهــای انتخابــات ریاســت جمهــوری از اســتفاده از امکانــات نهادهــای دولتــی ممنــوع
شــدهاند .بنــا بــر ایــن ،هیــچ یــک از نامزدهــا نمیتوانــد از امکانــات نهادهــای دولتــی بــه جــز صــدا
و ســیما بــرای تبلیغــات خــود اســتفاده کنــد( .مــاده  68قانــون انتخابــات مجلــس شــورای اســامی و
تبصــره ذیــل آن)
ب) انتخابات مجلس شورای اسالمی
در قانــون انتخابــات مجلــس شــورای اســامی ،فعالیتهــای تبلیغاتــی شــرح داده شــده ،امــا در آن،
نظــارت بــر فعالیتهــای تبلیغاتــی بــه طــور ناقــص و محــدود بــه چنــد مــورد اســت 1.قانــون انتخابــات
 .1درستی ،هاجر« ،آسیبشناسی تبلیغات انتخاباتی مجلس شورای اسالمی در پرتو اصول حقوقی حاکم بر تبلیغات»،
فصلنامه مجلس و راهبرد ،سال بیست و یکم ،1393 ،شماره  ،80صص 107ـ .108
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مجلــس شــورای اســامی در مــورد تأمیــن مالــی هزینههــای انتخاباتــی مقرراتــی نــدارد .تفــاوت آشــکار
انتخابــات مجلــس شــورای اســامی در بحــث تأمیــن مالــی هزینههــای انتخاباتــی بــا انتخابــات ریاســت
جمهــوری ایــن اســت کــه در انتخابــات مجلــس شــورای اســامی ،اســتفاده از امکانــات صــدا و ســیما را
بــرای معرفــی برنامههــای نامزدهــای ممنــوع کــرده اســت( .مــاده  59قانــون انتخابــات مجلــس شــورای
اســامی) مــاده  57قانــون انتخابــات مجلــس شــورای اســامی (اصالحــی  )1378بــه منظــور کاســتن
از افــراط نامزدهــا در هزینــه انتخاباتــی خــود ،ممنوعیتهایــی را در خصــوص چــاپ وســایل تبلیغاتــی
ماننــد پوســتر و تراکــت مقــرر داشــته اســت.
در خصــوص انتخابــات مجلــس شــورای اســامی ،قانــون تفصیلــی بــرای هزینههــای انتخاباتــی
احــزاب و نامزدهــا بــا نــام «قانــون شــفافیت و نظــارت بــر تأمیــن مالــی فعالیتهــای انتخاباتــی در
انتخابــات مجلــس شــورای اســامی» در ســال  1398بــه تصویــب رســید .ایــن قانــون ،اقدامــی مثبــت
بــرای شفافســازی هزینههــای نامزدهــای انتخابــات مجلــس شــورای اســامی اســت .ایــن قانــون
شــامل هزینههــای انتخاباتــی احــزاب سیاســی در انتخابــات مجلــس شــورای اســامی نیــز میشــود.
بنــد  3مــاده  1ایــن قانــون ،هزینههــای مــادی احــزاب و گروههــای سیاســی را در انجــام فعالیتهــای
انتخاباتــی و تبلیغــات خــود در ردیــف هزینههــای انتخاباتــی قــرار داده اســت .بنــا بــر ایــن ،همــه
هزینههــای احــزاب سیاســی در انتخابــات مجلــس شــورای اســامی مشــمول ایــن قانــون میشــود.
مهمتریــن اقدامــات ایــن قانــون در راســتای شفافســازی هزینههــای تبلیغــات انتخاباتــی احــزاب
در انتخابــات مجلــس شــورای اســامی بــه ایــن شــرح اســت:
الف) الزام به افشای هزینههای انتخاباتی
مــاده  4قانــون مقــرر داشــته اســت کــه دریافــت و پرداخــت کمــک مالــی نقــدی یــا غیــر
نقــدی بــرای تأمیــن منابــع مالــی فعالیــت انتخاباتــی بایــد شــفاف باشــد و هویــت پرداختکننــده و
دریافتکننــده بایــد معلــوم باشــد .در خصــوص احــزاب و گروههــای سیاســی بایــد مشــخصات کامــل
حــزب معلــوم باشــد .ضمانــت اجــرای نبــود شــفافیت در پرداخــت و دریافــت هزینههــای انتخاباتــی
ایــن اســت کــه ایــن پرداخــت بــه منزلــه مــال مجهولالمالــک تلقــی میشــود .همچنیــن مطابــق
مــاده  7ایــن قانــون ،نامزدهــا بایــد حســابی را بــرای واریــز ،برداشــت و هــر گونــه نقــل و انتقــال نــزد
بانــک افتتــاح و بــه وزارت کشــور و هیئــت مرکــزی نظــارت بــر انتخابــات اعــام کننــد .مطابــق ایــن
قانــون ،همــه نامزدهــا موظفنــد هزینههــای انتخاباتــی خــود را در ســامانه انتخابــات ثبــت کننــد.
(مــاده  9قانــون احــزاب و گروههــای سیاســی)
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ب) ممنوعیت تأمین هزینههای انتخاباتی
در ایــن قانــون ،برخــی اقســام تأمیــن هزینــه انتخاباتــی ممنــوع اعــام شــده اســت ،از جملــه:
دریافــت کمــک از اشــخاص حقیقــی یــا حقوقــی بیگانــه یــا کســانی کــه بــه یکــی از جرایــم اقتصــادی
محکــوم شــدهاند (تبصــره  2مــاده  )3و ممنوعیــت اشــخاص حقوقــی بــه اســتثنای احــزاب از کمــک
بــه هزینــه انتخاباتــی( .تبصــره  1مــاده )3
ج) محدودیتهای مشارکت در تأمین هزینههای انتخاباتی
مــاده  3قانــون احــزاب ،تأمیــن هزینههــای انتخاباتــی را از طریــق کمــک احــزاب و گروههــای
سیاســی ،کمــک اشــخاص حقیقــی ایرانــی و همچنیــن منابــع و امکانــات عمومــی مجــاز دانســته ،امــا
در مــواد بعــدی ،محدودیتهایــی را در مــورد میــزان کمــک مقــرر داشــته اســت .مطابــق بــا مــاده
 ،5حداکثــر هزینههــای نامزدهــای انتخاباتــی و احــزاب ،متناســب بــا پراکندگــی جمعیــت ،محــدوده
جغرافیایــی و تعــداد کرســیهای هــر حــوزه انتخابیــه بــا پیشــنهاد وزارت کشــور و تأییــد هیئــت
مرکــزی نظــارت تعییــن میشــود .ســقف کمــک و هدایــای هــر شــخص حقیقــی بــه یــک نامــزد یــا
مجمــوع نامزدهــا و احــزاب سیاســی ،حداکثــر تــا  20درصــد هزینههــای انتخاباتــی را شــامل میشــود.
همچنیــن در مــاده  6ایــن قانــون بــه طــور حصــری ،هزینههــای انتخاباتــی شــمرده شــده اســت.
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نتیجهگیری
یکــی از بزرگتریــن موضوعاتــی کــه دموکراســی در ایــران بــا آن روبهروســت ،ناکارآمــدی در حــوزه
تأمیــن مالــی هزینههــای فعالیتهــای سیاســی و بــه عبــارت دیگــر ،قواعــد مربــوط بــه تأمیــن مالــی
مبــارزات انتخاباتــی و احــزاب سیاســی اســت .تصــور احــزاب سیاســی بــه عنــوان یکــی از فاســدترین
نهادهــا نشــانه بیاعتمــادی شــهروندان بــه سیاســت بــه طــور کلــی اســت.
شــهروندانی کــه از یــک حــزب سیاســی حمایــت میکننــد یــا بــه نامــزدی رأی میدهنــد ،ایــن
انتظــار را دارنــد کــه نامــزد یــا حــزب مــورد حمایتشــان ،مقاماتــی را کــه بــه طــور مســتقیم بــا سیاســت
ارتبــاط دارنــد ،در همــه ســطوح (رؤســای احــزاب سیاســی در ســطح اســتانی و ناحیـهای) بــه دور از هــر
گونــه رابطــه غیــر قانونــی و منفعــت شــخصی خــود انتخــاب کننــد .بنــا بــر ایــن ،در دموکراس ـیهای
پیشــرفته و باثبــات ضــرورت احســاس میشــود کــه موضوعــات مرتبــط بــا تأمیــن مالــی فعالیتهــای
سیاســی در زمــان مناســب بــه شــیوهای بــرای عمــوم مــردم افشــا گــردد کــه بــا اصــول صداقــت،
شفافســازی و پاس ـخگویی مطابقــت داشــته باشــد .بــه همیــن دلیــل ،درآمدهــا و هزینههــای احــزاب
سیاســی و نامزدهــا ،روابــط آنهــا بــا نهادهــای مالــی و شــرکتها و اینکــه آیــا از نفــوذ خــود بــرای
اثرگــذاری بــر منافــع شــخصی خــود اســتفاده میکننــد ،بایــد بــرای افــکار عمومــی افشــا شــود و بــه
دقــت بــر آن نظــارت صــورت گیــرد.
ایــن مقالــه ضمــن تأییــد برخــی از نتایجــی کــه از تحقیقــات پیشــین در مــورد تأمیــن مالــی
احــزاب سیاســی بــه دســت آمــده ،برخــی موضوعــات جدیــد را نیــز بررســی کــرده اســت .اول و
مهمتریــن نقیصــه نظــام تأمیــن مالــی احــزاب سیاســی ،نبــود مقــررات جامــع در مــورد مســائل مالــی
احــزاب سیاســی اســت .در قانــون پیشــین احــزاب ،ایــن موضــوع بــه شــکل بســیار کلــی بحــث شــده
بــود ،امــا در قانــون جدیــد احــزاب سیاســی ،بحــث شفافســازی مالــی احــزاب سیاســی بــا تفصیــل
بیشتــری آمــده اســت .در ایــن قانــون ،معیــار توزیــع یارانههــای دولتــی بیــن احــزاب سیاســی و
نظــارت بــر هزینهکــرد آنهــا مقــرر شــده اســت.
در قانــون جدیــد احــزاب سیاســی ،بــه نقــش کمیســیون مــاده  10و وزارت کشــور بــه عنــوان نهــاد
ناظــر بــر هزینههــای احــزاب سیاســی توجــه و تقویــت شــد .در ایــن قانــون مقــرر شــده اســت کــه
احــزاب هــر ســال ،حســاب عمکــرد ســاالنه خــود را بــه کمیســیون مــاده  10ارائــه دهنــد و در صــورت
تخلــف احــزاب ،ضمانتهــای اجرایــی شــدید حتــی در حــد توقیــف فعالیــت و انحــال پیشبینــی
شــده اســت .شــورای نگهبــان نیــز میتوانــد در زمــان انتخابــات ،هزینــه احــزاب سیاســی را بــرای
مطابقــت بــا قانــون رصــد کند.همچنیــن نوعــی نظــام نظارتــی در درون حــزب بــرای تضمیــن ســامت
مالــی احــزاب سیاســی پیشبینــی شــده اســت.
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ایــن قانــون بــه صراحــت مقــرر داشــته اســت کــه تأمیــن مالــی احــزاب سیاســی بایــد بــه طریــق
مشــروع و قانونــی صــورت گیــرد .بنــا بــر ایــن ،فعالیتهــای غیــر قانونــی احــزاب بــرای تأمیــن مالــی
خــود ممنــوع و جــرم تلقــی شــده اســت .قابــل شــکایت بــودن تصمیمهــای کمیســیون مــاده 10
حســب مــورد در دیــوان عدالــت اداری و محاکــم عمومــی دادگســتری را از اقدامــات مثبــت ایــن قانــون
میتــوان دانســت کــه ایــن مــورد ،اســتقالل احــزاب را تــا حــدودی تضمیــن میکنــد .ایــن قانــون
تــاش کــرد شــیوه تخصیــص یارانههــای دولتــی بــه احــزاب سیاســی را تنظیــم کنــد ،امــا معیــاری
صریــح در ایــن خصــوص تعییــن کــرد کــه ســبب شــد بعدهــا آییننامـهای در ایــن زمینــه بــه تصویــب
هیئــت وزیــران برســد.
در خصــوص شفافســازی هزینههــای احــزاب سیاســی در جریــان مبــارزات انتخاباتــی در قانــون
انتخابــات ریاســت جمهــوری ،ایــن موضــوع تنهــا بــه شــکل پراکنــده مطــرح شــده اســت .بنــا بــر ایــن،
تأمیــن مالــی هزینــه هــای انتخاباتــی ریاســت جمهــوری شــفافیت الزم را نــدارد .در خصــوص انتخابــات
مجلــس شــورای اســامی ،بــا تصویــب قانــون جدیــد شــفافیت و نظــارت بــر تأمیــن مالــی هزینههــای
انتخابــات مجلــس شــورای اســامی تــا حــدودی تضمیــن شــد .ممنوعیــت و محدودیــت کمــک مالــی به
احــزاب سیاســی در انتخابــات مجلــس شــورای اســامی ،تعییــن مصداقهــای هزینههــای انتخاباتــی
بــه طــور حصــری ،الــزام بــه افتتــاح حســاب در بانــک و واریــز همــه کمکهــا و برداشــت هزینههــای
انتخاباتــی از ایــن حســاب از مهمتریــن اقدامــات در راســتای تضمیــن شــفافیت انتخابــات مجلــس
شــورای اســامی اســت.
بــا ایــن حــال ،پیشــنهادهای اصالحــی بــرای تضمیــن شفافســازی در هزینــه احــزاب سیاســی
ارائــه میشــود:
 .1تصویــب قانــون جامــع و جداگانــه بــرای تأمیــن مالــی احــزاب سیاســی بــه طــوری کــه از همــه
مســائل مرتبــط بــا تأمیــن مالــی فعالیتهــای سیاســی بــه تفصیــل بحــث کنــد؛
 .2تعیین معیار دقیق برای تخصیص یارانههای دولتی به احزاب سیاسی؛
 .3پیشبینــی نمایندگانــی از احــزاب سیاســی بــا حــق رأی در کمیســیون مــاده  10بــرای نظــارت
کارآمدتــر و بیطرفانهتــر بــر هزینههــای احــزاب سیاســی؛
 .4تصویب آییننامه جدید برای قانون فعالیت احزاب و گروههای سیاسی؛
 .5تعییــن مجــازات دقیــق بــرای هــر یــک از اقســام تخلفــات مالــی احــزاب سیاســی .در حــال
حاضــر ،مــاده  19قانــون احــزاب و گروههــای سیاســی ،تشــخیص نــوع مجــازات اعمالشــده بــر
تخلــف مالــی احــزاب سیاســی را بــه عهــده کمیســیون مــاده  10گذاشــته اســت کــه برخــی از ایــن
مجازاتهــا بســیار شــدید (ماننــد تعلیــق و انحــال) اســت کــه ممکــن اســت از آن بــه عنــوان ابــزاری
بــرای فشــار بــر احــزاب سیاســی اســتفاده شــود؛
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 .6تعیین سقف کمک پرداختی به احزاب سیاسی از سوی اشخاص حقیقی خصوصی؛
ـری قانــون
 .7تعییــن مقرراتــی بــرای تضمیــن شــفاف بــودن انتخابــات ریاســت جمهــوری یــا تسـ ّ
شــفافیت و نظــارت بــر تأمیــن مالــی فعالیتهــای انتخاباتــی مجلــس شــورای اســامی بــه انتخابــات
ریاســت جمهــوری.
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 .6هاشــمی ،ســید محمــد ،حقــوق بشــر و آزادیهــای سیاســی ،تهــران :میــزان ،چــاپ چهــارم،
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انتخابــات جمهــوری اســامی ایــران» ،فصلنامــه دانــش حقــوق عمومــی ،1401 ،شــماره .35
 .4اکبــری ،محمدتقــی ،ســید محمــد هاشــمی و ولــی رســتمی« ،هزینههــای انتخاباتــی و
آزادی ســخن» ،مجلــه تعالــی حقــوق ،دوره ششــم ،1399 ،شــماره .2
 .5توحیــدی ،مرجــان« ،بودجههــای خاکســتری احــزاب :دخــل و خــرج احــزاب شــفاف
نیســت» ،روزنامــه ســرمایه ،شــنبه  ۲۷مــرداد  ،۱۳۸۶شــماره .۵۳۲
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پرتــو اصــول حقوقــی حاکــم بــر تبلیغــات» ،فصلنامــه مجلــس و راهبــرد ،ســال بیســت و یکــم،
 ،1393شــماره .80
 .8زمان ـیزاده ،مصطفــی و اســدالله یــاوری« ،نظــام مطلــوب تأمیــن کارزارهــای انتخاباتــی
در ایــران در پرتــو معیارهــای بینالمللــی» ،مطالعــات حقــوق تطبیقــی ،دوره دهــم،1398 ،
شــماره .2
 .9مرکــزی مالمیــری ،احمــد و رحمــان قهرمانپــور بنــاب« ،بررســی راههــای اعطــای
کمکهــای مالــی دولــت بــه احــزاب» ،مجلــس و پژوهــش ،ســال دهــم ،1382 ،شــماره .38
ج) قوانین ،مقررات و اسناد داخلی
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Transparency in political financing of parties in Iran
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Abstract:
While political funding is a necessary component for political parties to play their role
in the democratic process, transparency and openness in financing of political parties
is the cornerstone of a well-functioning democracy. Absence of disclosure of sources
of party funds facilitates corruption and gives rise to quid pro quo between big donors and politicians. Countries where parties or political leadership are overly reliant
on funding from a chosen few donors, policy decisions are co-opted. The equitable
playing field gets eroded when one party has indomitable access to excess campaign
finance. Therefore, the transparency of political finance is important because parties
are the source of money entering politics, so the integrity of democracy depends on
the transparency of political finance of party. So the question is, how transparent are
the expenses of political parties in Iran? In this descriptive-analytical study, we will
examine this question regarding the financing of political activities of parties as well
as their electoral campaign.
Keywords:Political party, transparency, political finance, electoral campaign.
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