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شفافیت تأمین منابع مالی احزاب سیاسی در ایران

فراز چینی فروش*
سید  محمد هاشمی**

چکیده
احــزاب  نقش آفرینــی  بــرای  ضــروری  مؤلفــه  سیاســی،  فعالیت هــای  مالــی  تأمیــن   
ــای  ــن بودجــه احــزاب سیاســی، ســنگ بن ــک اســت و شــفافیت در تأمی ــد دموکراتی سیاســی در رون
دموکراســی کارآمــد بــه شــمار مــی رود. افشــا نشــدن منابــع تأمیــن فعالیــت سیاســی احــزاب، فســاد 
ــود.  ــتمداران می ش ــزاب و سیاس ــی اح ــان مال ــن حامی ــتان بی ــده و بس ــث ب ــد و باع ــهیل می کن را تس
ــداد  ــی از ســوی تع ــن مال ــه تأمی ــادی ب ــا حــّد زی ــران سیاســی ت ــا رهب در کشــورهایی کــه احــزاب ی
ــر تصمیم هــای سیاســی آن هــا  ــن وضعیــت ب ــی احــزاب متکــی هســتند، ای ــان مال محــدودی از حامی
ــع  ــه مناب ــزب ب ــک ح ــه ی ــی رود ک ــل م ــی تحلی ــه زمان ــی منصفان ــت انتخابات ــذارد. رقاب ــر می گ اث
ــد.  ــته باش ــترده  داش ــی گس ــود دسترس ــی خ ــای سیاس ــای فعالیت ه ــن هزینه ه ــرای تأمی ــی ب مال
ــی احــزاب از ایــن جهــت اســت کــه احــزاب، منبــع ورود  ــر ایــن، اهمیــت شــفافیت تأمیــن مال بنــا ب
پــول بــه عرصــه سیاســت محســوب می شــوند. پــس ســامت دموکراســی بــه شــفافیت تأمیــن مالــی 
احــزاب سیاســی بســتگی دارد. پرســش ایــن تحقیــق آن اســت کــه هزینه هــای مالــی احــزاب سیاســی 
ــت  ــی، وضعی ــی و تحلیل ــا روش توصیف ــق ب ــن تحقی ــت؟ در ای ــفاف اس ــدازه ش ــه ان ــا چ ــران ت در ای
تأمیــن مالــی فعالیت هــای سیاســی احــزاب و هزینه هــای انتخاباتــی آن هــا را بررســی خواهیــم کــرد.
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مقدمه
 امــروزه احــزاب سیاســی در بیش تــر کشــورهای جهــان بــه ســرعت توســعه و گســترش یافته انــد، 
ــز  ــه ج ــد. ب ــه تشــکیل می دهن ــر جامع ــی را در ه ــای سیاس ــی فعالیت ه ــه اصل ــه بدن ــه ای ک ــه گون ب
ــزاب  ــه اح ــت ک ــوان یاف ــان نمی ت ــوری را در جه ــچ کش ــتبدادی، هی ــًا اس ــورهای کام ــدود کش مع

سیاســی نداشــته باشــد. 
ــیم بندی  ــم در تقس ــای مه ــی از معیاره ــی یک ــزاب سیاس ــت اح ــود و فعالی ــی، وج ــور کل ــه ط ب
ــت  ــی تبعی ــام دوحزب ــک اســت. برخــی کشــورها از نظ ــرا و دموکراتی ــه اقتدارگ ــای سیاســی ب نظام ه
می کننــد، در حالــی کــه برخــی دیگــر دارای نظــام حزبــی چندگانــه هســتند. در نظام هــای 
دموکراتیــک، احــزاب متعــدد فعــال هســتند، در حالــی کــه در نظام هــای اقتدارگــرا تنهــا یــک حــزب 
ــر را یکــی از اجــزای  ــا بیش ت ــت بیــن دو حــزب ی ــوم سیاســی، رقاب فعالیــت می کنــد. دانشــمندان عل

ــد.  ــی می دانن ــی دموکراس اساس
ــزاب  ــی اح ــه انتخابات ــی هزین ــن مال ــی در تأمی ــی و حیات ــای اساس ــی از مؤلفه ه ــفافیت، یک ش
ــدودی  ــداد مح ــار تع ــا در اختی ــود را تنه ــی خ ــع مال ــی، مناب ــان مال ــر حامی ــت. اگ ــی اس سیاس
ــر  ــذاری ب ــرای اثرگ ــادی را ب ــهروندان ع ــی ش ــت، توانای ــن وضعی ــد، ای ــرار دهن ــت مداران ق از سیاس
ــک  ــرای دموکراتی ــّدی ب ــی ج ــد و چالش ــش می ده ــق رأی کاه ــت گذاران از طری ــت ها و سیاس سیاس
شــدن سیاســت اســت. وجــود اطاعــات محــدود در مــورد محــل تأمیــن منابــع مالــی و شــیوه اســتفاده 
از آن هــا، میــزان هزینه هــای مالــی در انتخابــات و مســائل پیرامونــی انتخابــات، تصمیم گیــری آگاهانــه 
را بــرای رأی دهنــدگان دشــوار و فســاد را تســهیل می کنــد و اعتمــاد شــهروندان بــه نهادهــای سیاســی 
را از بیــن می بــرد. امــروزه احــزاب سیاســی نقــش اصلــی را در انتخابــات بــر عهــده دارنــد. بــه عبــارت 
دیگــر، نظام هــای انتخاباتــی بــه جــای نامزدمحــوری بــر حــزب و فعالیــت سیاســی تشــکیاتی اســتوار 

اســت.
ــام معظــم  ــب مق ــات از جان ــی انتخاب ــاغ سیاســت های کل ــی از اب ــی طوالن ــدت زمان ــران، م در ای
ــای  ــی هزینه ه ــن مال ــازی در تأمی ــه شفاف س ــه ب ــی از آن ک ــا بندهای ــی تنه ــذرد، ول ــری می گ رهب
ــه در راســتای شفاف ســازی  ــات مهمــی ک ــی شــده اســت. از اقدام ــوط می شــود، اجرای ــی مرب انتخابات
هزینه هــای احــزاب سیاســی صــورت گرفتــه اســت، بــه الیحــه جامــع انتخابــات می تــوان اشــاره کــرد 
کــه اواخــر ســال 1397 بــه مجلــس شــورای اســامی ارائــه شــد، ولــی بــا مخالفــت شــورای نگهبــان 
ــار  ــا فش ــت، ب ــد. در نهای ــارج ش ــتور کار خ ــرانجام از دس ــت و س ــس برگش ــه مجل ــد و ب ــه رو ش روب
رســانه ها و مطالبــه افــکار عمومــی، »طــرح شفاف ســازی منابــع تأمیــن مالــی تبلیغــات و فعالیت هــای 
ــه  ــات مجلــس شــورای اســامی« در ســال 1398 ب ــون انتخاب ــواد قان ــا اصــاح برخــی م ــی ب انتخابات
تصویــب مجلــس شــورای اســامی رســید. ایــن قانــون در حــال حاضــر اجرایــی شــده اســت. از دیگــر 

شفافیت تأمین منابع مالی 
احزاب سیاســی در ایران



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

13

1. عالم، عبدالرحمان، بنیادهای علم سیاســت، تهران: نی، 1394، ص 324. 
2-Lapalon bars.

3-Weiner.

ــد احــزاب و گروه هــای  ــون جدی ــه احــزاب سیاســی، قان ــن مهــم در راســتای شفاف ســازی هزین قوانی
سیاســی اســت کــه در مقایســه بــا قانــون ســابق، هزینه هــای احــزاب سیاســی را بــه شــکل تفصیلــی 

ــت.  ــرده اس ــی ک ــفاف تر بررس و ش
در کتاب هــا و مقاالتــی کــه نــگارش یافتــه، برخــی جنبه هــای ایــن تحقیــق بررســی شــده اســت. 
ــا  ــه مون ــن پژوه، مقال ــود گلش ــته محم ــی، نوش ــای انتخابات ــاب نظام ه ــته ها، کت ــن نوش ــه ای از جمل
احمــدی و ســید محمــد هاشــمی بــا عنــوان »ســازوکار نظــارت مالــی بــر احــزاب در حقــوق موضوعــه 
ایــران« و مقالــه مجیــد بزرگ مهــری 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 نپرداخته انــد و از ایــن نظــر، 

موضــوع مقالــه حاضــر کامــًا بدیــع و کاربــردی اســت. 
ــا چــه  ــران ت ــی در ای ــه انتخابات ــی هزین ــن مال ــه تأمی ــق آن اســت ک ــن تحقی پرســش اساســی ای
ــث  ــران بح ــت آن در ای ــزب و وضعی ــوم ح ــدا، از مفه ــور، در ابت ــن منظ ــه ای ــت؟ ب ــفاف اس ــدازه ش ان
ــی  ــناد بین الملل ــی در اس ــای انتخابات ــازی در هزینه ه ــل شفاف س ــی اص ــه بررس ــپس ب ــود. س می ش
و قوانیــن برخــی کشــورها خواهیــم پرداخــت. در ادامــه، وضعیــت شــفافیت مالــی احــزاب سیاســی در 
ــات ریاســت جمهــوری و  ــی در انتخاب ــی هزینه هــای انتخابات ــون احــزاب و شــفافیت در تأمیــن مال قان

ــود.  ــی می ش ــامی بررس ــورای اس ــس ش مجل

گفتار اول. احزاب سیاسی 

در آغاز بحث، مفهوم احزاب سیاسی و وضعیت کنونی احزاب در ایران را بررسی می کنیم. 

بند اول. مفهوم احزاب سیاسی
حــزب سیاســی، مرکــب از گروهــی از شــهروندان کــم و بیــش ســازمان یافته اســت کــه بــه عنــوان 
ــلط  ــت تس ــر حکوم ــد ب ــود می خواهن ــق رأی خ ــتفاده از ح ــا اس ــد و ب ــل می کنن ــی عم ــد سیاس واح
یابنــد و سیاســت های خــود را عملــی ســازند.1 الپالومبــارا2 و واینــر،3 تعریفــی از حــزب ارائــه می دهنــد 

کــه متضمــن چهــار شــرط اساســی اســت: 
1. حــزب مســتلزم وجــود ســازمان و تشــکیات پایــداری اســت کــه حیــات سیاســی آن از حیــات 

ــد. ــر باش ــذاری آن فرات بنیان گ
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2. تشــکیات حزبــی دارای ســازمان مســتقر در محــل، همــراه بــا زیرمجموعه هایــی اســت کــه در 
ســطح ملــی فعالیــت کننــد و بــا یکدیگــر روابــط منظــم و متقابــل داشــته باشــند.

3. اراده رهبران ملی و محلی سازمان بر کسب قدرت استوار باشد.
4. حزب باید در پی کسب حمایت عمومی باشد و از پشتیبانی مردم برخوردار باشد.1 

ــی دارد: »حــزب:  ــرر م ــای سیاســی )مصــوب 1395( مق ــت احــزاب و گروه ه ــون فعالی ــاده 1 قان م
تشــکیاتی اســت متشــکل از اشــخاص حقیقــی کــه بــا برنامــه مشــخص در جهــت کســب و مشــارکت 
ــوری اســامی  ــام جمه ــررات نظ ــن و مق ــد و اصــاح آن، در چارچــوب قوانی ــدرت سیاســی و نق در ق

ــد«. ــت می کن ــتانی فعالی ــا اس ــی ی ــطح مل ــوب در س ــاس نامه مص ــه و اس ــاس مرام نام ــر اس ــران ب ای
بــا توجــه بــه ایــن تعریــف، احــزاب سیاســی بــه گروهــی از اشــخاص اطــاق می شــود کــه بــرای 
دســت یابی بــه قــدرت سیاســی و اعمــال آن ســازمان دهی شــده اند. کســب قــدرت بــه شــیوه 
دموکراتیــک از ارکان اساســی تعریــف حــزب محســوب نمی شــود. بنــا بــر ایــن، احــزاب ممکــن اســت 
خــط مشــی انقابــی داشــته و حتــی غیــر قانونــی باشــند. احــزاب سیاســی در ردیــف مؤسســات غیــر 

ــوند. ــته بندی می ش ــی( دس ــر انتفاع ــاری )غی تج

بند دوم. وضعیت احزاب در ایران
بــر خــاف قانــون اساســی مشــروطه، اصــل 26 قانــون اساســی جمهــوری اســامی ایــران، فعالیــت 
ــه  شــرط رعایــت اصــول اســتقال، آزادی، وحــدت ملــی، موازیــن  احــزاب و انجمن هــای سیاســی را ب
اســامی و اســاس جمهــوری اســامی ایــران پذیرفتــه اســت. در اجــرای ایــن اصــل، نخســتین قانــون 
مرتبــط بــا »فعالیــت احــزاب، جمعیت هــا و انجمن هــای سیاســی و صنفــی و انجمن هــای اســامی یــا 
ــب  ــا تصوی ــون ب ــن قان ــب رســید. ای ــه تصوی ــخ 1360/6/7 ب اقلیت هــای دینــی شناخته شــده« در تاری
»قانــون نحــوه فعالیــت احــزاب و گروه هــای سیاســی« در تاریــخ 1395/8/8 نســخ شــد. مطابــق ایــن 
قانــون، کمیســیون مــاده 10 احــزاب و وزارت کشــور، متولــی و مجــری صــدور پروانــه فعالیــت احــزاب و 
نظــارت بــر عملکــرد آن هاســت. بنــا بــر ایــن، احــزاب از نظــر شــفافیت مالــی تحــت نظــارت کمیســیون 

مــاده 10 قــرار دارنــد. 
ــت.  ــرده اس ــرر ک ــزاب را مق ــت اح ــی فعالی ــام مجوزده ــت، نظ ــه  صراح ــزاب ب ــون اح ــاده 2 قان م
مطابــق ایــن مــاده، بــرای تشــکیل حــزب سیاســی، هیئــت مؤســس بایــد صــدور مجــوز را از کمیســیون 
ــت  ــزاب، صاحی ــت اح ــه فعالی ــی در زمین ــام مجوزده ــراری نظ ــود برق ــا وج ــد. ب ــا کن ــزاب تقاض اح
ــه کمیســیون در  ــی ک ــن معن ــه ای ــی اســت ب ــی تکلیف ــون احــزاب، صاحیت ــاده 10 قان کمیســیون م
صــدور پروانــه، مجــاز بــه مصلحت ســنجی نیســت )مــاده 7 و تبصره هایــش(. هم چنیــن رد درخواســت 
متقاضیــان حــزب از ســوی کمیســیون بــه موجــب تبصــره 2 مــاده 7 قابــل اعتــراض اســت. اســتدالل 

1. نقیب زاده، احمد، حزب سیاسی و عملكرد آن در جوامع، تهران: دادگستر، 1378، ص 14.
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شــده اســت کــه »آزادی مصّرحــه در اصــل 26 قانــون اساســی بــا تشــکیل کمیســیون مــاده 10 قانــون 
فعالیــت احــزاب کــه اکثریــت اعضــای آن را نماینــدگان حکومتــی تشــکیل می دهنــد، محــدود شــده 
ــا انحــال در  ــه نوعــی حیــات و ممــات احــزاب و گروه هــای سیاســی از صــدور مجــوز تأســیس ت و ب

دســت حکومــت گذاشــته اســت«.1
بــا وجــود مغایــرت نظــام مجوزدهــی کنونــی بــرای فعالیــت احــزاب بــا اصــل 26 قانــون اساســی، 
ــل  ــواردی تعدی ــن نظــام ســخت گیرانه را در م ــاش کــرده اســت ای ــد احــزاب سیاســی ت ــون جدی قان
کنــد. از جملــه این کــه حضــور نمایندگانــی از احــزاب سیاســی در ترکیــب کمیســیون مــاده 10 قانــون 
ــرای  ــزاب ب ــاده 10 اح ــیون م ــای کمیس ــت. تصمیم ه ــده اس ــی ش ــق رأی پیش بین ــدون ح ــزاب ب اح
تعلیــق پروانــه فعالیــت نیــز در دیــوان عدالــت اداری قابلیــت اعتــراض دارد و حکــم بــه انحــال احــزاب 
ــون  ــا قان سیاســی تنهــا در صاحیــت محاکــم دادگســتری اســت. نوآوری هــای یادشــده در مقایســه ب
ســابق، اســتقال بیش تــری بــه احــزاب سیاســی اعطــا کــرده و از اقتــدار کمیســیون مــاده 10 احــزاب 

کاســته اســت.   

گفتار دوم. شفاف سازی فعالیت های سیاسی 

ــت  ــغل، پرداخ ــی ش ــع، وعده ده ــد، تطمی ــات از راه تهدی ــه انتخاب ــرار دادن نتیج ــر ق ــت تأثی تح
ــد  ــای سیاســی بای ــن، فعالیت ه ــر ای ــا ب ــوع اســت.2 بن ــه کشــورها ممن ــا در هم ــر آن ه ــروض و نظی ق
ــوی  ــت. از س ــت اس ــی و جمهوری ــی دموکراس ــای اساس ــی از پایه ه ــازی،3 یک ــد. شفاف س ــفاف باش ش
دیگــر، حــِق دانســتن،4 یکــی از حقــوق اساســی انســان اســت کــه در اصــل 19 اعامیــه حقــوق بشــر بــر 
آن تأکیــد شــده اســت و همــه کشــورها از جملــه  ایــران آن را پذیرفته انــد. شفاف ســازی بــا حــق بــر 

ــاط دارد.  ــم ارتب ــای سیاســی ه ــن فعالیت ه آگاهــی از شــیوه تأمی
حــق  آگاهــی  از جملــه  حقــوق  شــهروندی اســت. حــق  جســت وجو یــا دسترســی  بــه  اطاعــات  را 
ــدون  تضمیــن  ــوان یکــی  از ضروری تریــن  عناصــر آزادی  بیــان  دانســت. مردم ســاالری نیــز  ب هــم می ت
ــد نویدبخــش   آینــده ای  روشــن  باشــد. حــق  آگاهــی  دارای دو مفهــوم مضّیــق و  حــق آگاهــی  نمی توان
موّســع اســت. ایــن حــق در مفهــوم  مضّیــق  آن ، آزادی  در جســت وجوی  اطاعــات  را دربرمی  گیــرد، امــا 

مفهــوم  موّســع  آن شــامل حق  دسترســی  بــه  اطاعــات  یــا حــق  دریافــت  اطاعــات  اســت .5

1. هاشمی، سید محمد، حقوق بشر و آزادی های سیاسی، تهران: میزان، 1397، چ 4، ص 243.
2. قاضی، ابوالفضل، بایسته های حقوق اساسی، تهران: میزان، 1394، ص 322. 

3-Transparency.

4-Right to know.

5. حبیبی، محمدحسین، »بررسی حق آگاهی مردم به عنوان یک حق اساسی«، فصل نامه حقوق اساسی، 1382، شماره 
1، ص 66.



16

شفاف ســازی، نظــارت عمومــی و پاســخ گویی، ضامــن درســت و ســالم بــودن فعالیت هــای 
سیاســی اســت. فعالیــت احــزاب سیاســی بــه عنــوان بازیگــر اصلــی رقابت هــای سیاســی بایــد شــفاف 
ــی تبلیغاتــی  ــات مال ــه امکان ــول نیازمنــد کنتــرل اســت. »تأمیــن و تضمیــن عادالن باشــد. قــدرت و پ
ــا  ــان و گروه ه ــی از داوطلب ــالم توســط برخ ــی ناس ــای انتخابات ــری از رقابت ه ــت و جلوگی توســط دول
از طریــق تبلیغــات پرهزینــه«،1 متضمــن درســتی و ســامت انتخابــات اســت. بنــا بــر ایــن، هــم بایــد 
ــر شــیوه هزینه کــرد آن نظــارت صــورت گیــرد.  ــی احــزاب سیاســی کنتــرل شــود و هــم ب ــع مال مناب

اهمیــت ارتقــای شفاف ســازی تأمیــن مالــی هزینه هــای انتخاباتــی در ایــن مــوارد جلوه گــر 
می شــود: 

الف( جلوگیری از »رقابت احزاب« در به دست آوردن منابع مالی بیش تر؛  
ب( ایجاد توازن در هزینه های انتخاباتی و احزاب سیاسی؛ 

ج( ارتقا و تسهیل مشارکت سیاسی زنان و دیگر گروه های به حاشیه رانده شده؛  
د( تشویق احزاب به پیروی از مقررات مربوط به هزینه های انتخاباتی.2

ــه  ــن  گون ــوان ای ــی می ت ــق انتخابات ــک ح ــوان ی ــه  عن ــی را ب ــای سیاس ــازی فعالیت ه شفاف س
خاصــه کــرد: نخســت، حــق بــر آگاهــی از مســتندات شــفاف دربــاره انتخابــات )چــه کســی می توانــد 
رأی بدهــد؟ چــه کســی رأی داده؛ شــمارش علنــی آرا؛ شفاف ســازی مســتندات انتخابــات(؛ دوم، حــق 
ــی  ــع مال ــی مناب ــای عموم ــارت و افش ــی نظ ــی یعن ــای سیاس ــای فعالیت ه ــازی هزینه ه ــر شفاف س ب
ــی  ــه معن ــای سیاســی ب ــی فعالیت ه ــن مال ــازی تأمی ــی، شفاف س ــور کل ــه ط ــای سیاســی. ب فعالیت ه
تأمیــن منابــع مالــی از طــرق قانونــی و مشــروع و نیــز افشــا و نظــارت شــیوه هزینه کــرد ایــن منابــع 

مالــی اســت.3

ــا  ــاط ب ــی در ارتب ــن الملل ــع بی ــوالت و مناب ــوم. تح ــار س گفت
انتخاباتــی  هزینه هــای  شفاف ســازی 

اصــل شفاف ســازی در فرآیندهــای سیاســی در نتیجــه پی آمدهــای اقتصــادی، اجتماعــی و 

1. هاشمی، سید محمد، حقوق اساسی و ساختارهای سیاسی، تهران: میزان، 1392، چ 2، صص 223ـ224. 

 2-International IDEA, Political Finance Transparency, International IDEA/ Open Government Partnership Policy

Brief, 2019, No. 1

3. برای بحث در خصصوص نظام مناسب تأمین مالی فعالیت های سیاسی نک: زمانی زاده، مصطفی و اسدالله یاوری، »نظام مطلوب 

تأمین کارزارهای انتخاباتی در ایران در پرتو معیارهای بین المللی«، مطالعات حقوق تطبیقی،  دوره 10، 1398، شماره 2. 

شفافیت تأمین منابع مالی 
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سیاســی و گزارش هــا و توصیه نامه هــا و مقررات گــذاری ســازمان های بین المللــی ماننــد ســازمان 
ــازمان  ــی3 و س ــک جهان ــادی،2 بان ــکاری اقتص ــعه و هم ــازمان توس ــا،1 س ــورای اروپ ــد، ش ــل متح مل
ــه،  ــن زمین ــت. در ای ــده اس ــه ش ــده پذیرفت ــکل فزاین ــه ش ــده و ب ــود آم ــه وج ــفافیت4 ب ــی ش جهان
ــورد  ــی را در م ــا«،5  رهنمودهای ــورای اروپ ــی ش ــع پارلمان ــماره 1516 )2001( مجم ــه ش »توصیه نام
تأمیــن بودجــه احــزاب سیاســی، تعــادل منطقــی بیــن بودجــه عمومــی و خصوصــی، معیارهــای عادالنــه 
ــی،  ــای خصوص ــورد کمک ه ــاص در م ــن خ ــی، قوانی ــزاب سیاس ــه اح ــی ب ــای دولت ــع کمک ه توزی
ســقف هزینه کــرد احــزاب در مبــارزات انتخاباتــی، اطمینــان از شفاف ســازی حســاب ها ، ایجــاد مرجــع 
نظــارت مســتقل و ضمانــت اجراهــای بازدارنــده بــرای ناقضــان قوانیــن مشــخص مقــرر کــرده اســت. 
ــه  ــد مشــترک علی ــورد قواع ــا )2003( در م ــران شــورای اروپ ــه وزی ــه شــماره 4 کمیت »توصیه نام
فســاد در تأمیــن مالــی احــزاب سیاســی و مبــارزات انتخاباتــی«،6 اصــول اساســی را دربــاره موضوعــات 
ــی،  ــای انتخابات ــه هزینه ه ــوط ب ــای مرب ــی، محدودیت ه ــای مال ــازی، کمک ه ــد شفاف س ــدی مانن کلی
ــاده 7 »کنوانســیون  ــه افشــای حســاب های احــزاب و نظــارت مقــرر داشــته اســت.7 بنــد 3 م ــزام ب ال
ــه  ــی علی ــی بین الملل ــند حقوق ــن س ــه جامع تری ــاد«8 ک ــا فس ــه ب ــرای مقابل ــد ب ــل متح ــازمان مل س
فســاد اســت کــه از ســال 2005 الزم االجــرا شــد، مقــرر مــی دارد: »هــر کشــور عضــو مطابــق بــا اهــداف 
ایــن کنوانســیون و بــر اســاس اصــول اساســی قانــون داخلــی خــود، اقدامــات ادارى و قانونــی مقتضــی 
ــی و  ــب دولت ــاغل منتخ ــراى مش ــا را ب ــی نامزده ــن مال ــازی تأمی ــا شفاف س ــرد ت ــر می گی را در نظ

ــا دهــد«. ــات مشــابه ارتق ــن دیگــر انتخاب هم چنی
چندیــن ســازمان و جامعــه بین المللــی و ملــی در زمینه هــای حکمرانــی خــوب، دموکراتیک ســازی،  
حاکمیــت قانــون، آزادی مطبوعــات، آزادی بیــان، مبــارزه بــا فســاد و توســعه پایــدار فعالیــت می کننــد 
ــط  ــت مرتب ــازی در سیاس ــه شفاف س ــوط ب ــور مرب ــا ام ــتقیم ب ــر مس ــا غی ــتقیم ی ــور مس ــه ط ــه ب ک
هســتند. همــکاری نزدیــک بیــن نهادهــای عمومــی، ســازمان های بین المللــی و ســازمان های 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 Fund-

ing of Political Parties and Electoral Campaigns, 2003

7.  اکبری، محمدتقی، سید محمد هاشمی و ولی رستمی، »آسیب شناسی نظام مالی انتخابات جمهوری اسالمی ایران«، فصل نامه 

دانش حقوق عمومی، 1401، شماره 35، ص 99. 

8-The United Nations Convention against Corruption.
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ــث  ــون بح ــت. چ ــا الزم اس ــرای آن ه ــرای اج ــم ب ــی و ه ــررات قانون ــب مق ــرای تصوی ــم ب ــی ه مدن
ــرکت  ــد ش ــددی مانن ــل متع ــاوت و عوام ــران متف ــت و بازیگ ــی اس ــی جهان ــازی، موضوع شفاف س
در مناقصه هــا و مزایده هــای دولتــی، جرایــم ســازمان یافته و فســاد را شــامل می شــود، توجــه 

ــرده اســت.1 ــب ک ــود جل ــه خ ــانه ها را ب دانشــگاهیان و رس
ــای  ــذار نهاده ــرای عملکــرد اثرگ ــی ب ــه مانع ــی شــفاف نباشــد، ب ــدازه کاف ــه ان ــی سیاســت ب وقت
عمومــی و احــزاب سیاســی تبدیــل می شــود. شفاف ســازی و دسترســی عمــوم بــه اطاعــات، افشــای 
ــات  ــر اقدام ــا در براب ــودن دولت ه ــات و پاســخ گو ب ــی انتخاب ــع مال ــن مناب ــه تأمی ــوط ب ــات مرب اطاع
خــود، از عوامــل اساســی اثرگــذار بــر تشــکیل دولتــی دموکراتیــک و کارآمــد اســت.2 عــاوه بــر مقــررات 
قانونــی در ســطح مالــی و گزارش هــای نظارتــی، توصیه نامه هــای ســازمان های بین المللــی بــه 
کشــورهای عضــو، رهنمودهــا، تصمیم هــای قضایــی، مطالعــات و گزارش هــای ســازمان های مردم نهــاد 

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 
ــی  ــن مال ــه تأمی ــوط ب ــای مرب ــم فعالیت ه ــارت و تنظی ــد. نظ ــی برخوردارن ــون اساس ــت قان از حمای
ــزام در نظــام حزبــی نشــان می دهــد. مبحــث تنظیــم و  ــه عنــوان یــک ال احــزاب سیاســی، خــود را ب
نظــارت بــر احــزاب سیاســی، حــوزه ای نســبتًا جدیــد اســت، امــا از نظــر قانــون و اجــرا، تفاوت هایــی 
ــی  ــوان کل ــی احــزاب سیاســی در ســه عن ــن مال ــن کشــورها وجــود دارد. بررســی تأمی چشــم گیر بی

ــد.3 ــی و حساب رســی مفی ــارزات انتخابات ــه طــور منظــم، مب ــی ب ــن مال مطــرح می شــود: تأمی
ــکل  ــی، ش ــای دولت ــی و کمک ه ــای خصوص ــی، کمک ه ــش خصوص ــق بخ ــی از طری ــن مال تأمی
رایــج تأمیــن مالــی احــزاب سیاســی اســت. کمک هــای 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 Com-

petition 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

شفافیت تأمین منابع مالی 
احزاب سیاســی در ایران
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ــرف  ــتگی ص ــا از وابس ــود ت ــامان دهی ش ــدود و س ــد مح ــا بای ــن کمک ه ــال، ای ــن ح ــا ای ــود.1 ب می ش
احــزاب سیاســی بــه بودجــه عمومــی اجتنــاب گــردد، تنــوع سیاســی افزایــش یابــد و امــکان اعمــال 
حقــوق و آزادی هــای دمکراتیــک فراهــم آیــد. از ســوی دیگــر، تأمیــن مالــی از طریــق بخــش خصوصــی 
ــاب،  ــروش کت ــل از ف ــای حاص ــا، درآمده ــت اعض ــق عضوی ــب ح ــی در قال ــور کل ــه ط ــوان ب را می ت
مجــات و روزنامــه حــزب، دارایــی شــخصی نامزدهــا و کمک هــای  مالــی اشــخاص حقیقــی و حقوقــی 
دســته بندی کــرد.2 بــه طــور کلــی، بررســی و ارزیابــی منظــم درآمدهــا و هزینه هــای احــزاب سیاســی 
ــی در  ــای اصل ــوم، از مؤلفه ه ــرای عم ــات ب ــن جزئی ــع ای ــای به موق ــی و افش ــاد قانون ــک نه ــط ی توس
ــه کار  ــف ب ــوارد تخل ــازات  م ــی و مج ــد حساب رس ــه در فرآین ــی ک ــت. روش ــی اس ــد حساب رس فرآین

مــی رود، بایــد بــه موجــب قانــون معیــن شــود. 
ــول  ــه پ ــی سیاســی ب ــذار در زندگ ــش اثرگ ــای نق ــرای ایف ــه احــزاب سیاســی ب ــی اســت ک بدیه
ــی احــزاب  ــد و تأمیــن مال ــه روز افزایــش می یاب ــد.3 هزینه هــای فعالیت هــای سیاســی روز ب ــاز دارن نی
سیاســی بــه جــای اتــکا بــه حــق عضویــت اعضــا بــه عنــوان منبــع اصلــی تأمیــن درآمــد در گذشــته، 
ــی  ــت متک ــم دول ــای منظ ــی و کمک ه ــی خصوص ــی و حقوق ــخاص حقیق ــای اش ــر کمک ه ــون ب اکن
ــر  ــه و براب ــی منصفان ــرای ایجــاد رقابت ــی ب ــی منظــم و قانون ــع مال ــد مناب اســت. احــزاب سیاســی بای
ــی  ــق روش های ــی را از طری ــر قانون ــای غی ــورها، پول ه ــیاری از کش ــوض، در بس ــند. در ع ــته باش داش
ماننــد مــواد مخــدر و قاچــاق انســان؛ نفــوذ شــرکت ها در سیاســت؛ تبعیــض نــاروای سیاســی و اســتفاده 
ــه  ــن زمین ــا در ای ــن رویه ه ــه مهم تری ــد ک ــن می کنن ــی تأمی ــداف سیاس ــرای اه ــی ب ــع عموم از مناب
اســت.4 از ســوی دیگــر، مطالعــات مختلــف نشــان می دهــد کــه احــزاب سیاســی از جملــه نهادهــای 
ــا،  ــن واقعیت ه ــه ای ــه ب ــا توج ــد.5 ب ــاد را دارن ــارکت در فس ــن مش ــه بیش تری ــتند ک ــاد هس کم اعتم
قوانیــن حاکــم بــر تأمیــن مالــی احــزاب سیاســی  بایــد بــر اصــول و قواعــد شفاف ســازی و پاســخ گویی 

مبتنــی باشــند. 
آلمــان، نخســتین کشــور اروپایــی اســت کــه در ســال 1959، قوانینــی را در زمینــه بودجــه عمومــی 
تصویــب کــرد کــه بــه عنــوان کمــک دولتــی می تــوان بــه احــزاب سیاســی پرداخــت کــرد. کمک هــای 
ــای  ــرد.6 در آلمــان، یک ســوم درآمده ــی ک ــز در ســال 1967 قانون ــه احــزاب سیاســی را نی ــی ب دولت

 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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ــزاب  ــه اح ــی ب ــای دولت ــود.1 کمک ه ــن می ش ــا تأمی ــت اعض ــق عضوی ــق ح ــی از طری ــزاب سیاس اح
ــی  ــع خصوصــی تأمیــن مال ــات و مناب ــن انتخاب ــر حســب میــزان حــق رأی آن هــا در آخری سیاســی ب
ــه احــزاب سیاســی صــورت می گیــرد، از مجمــوع  آن هــا متغیــر اســت.2 میــزان کمــک دولتــی کــه ب

منابــع مالــی کــه از طریــق بخــش خصوصــی تأمیــن می شــود، فراتــر نمــی رود. 
ــا و  ــاره ممنوعیت ه ــرال درب ــبتًا لیب ــتی نس ــان سیاس ــه آلم ــت ک ــوان گف ــن، می ت ــر ای ــا ب بن
ــی  ــورهایی اروپای ــر کش ــا دیگ ــه ب ــخصی در مقایس ــی ش ــای مال ــه کمک ه ــوط ب ــای مرب محدودیت ه
ــد.  ــک کنن ــان کم ــی و نامزدهایش ــزاب سیاس ــه اح ــد ب ــی نمی توانن ــای دولت ــا و آژانس ه دارد. نهاده
ــت شــود و  ــد نامشــان ثب ــد، بای ــه احــزاب سیاســی کمــک  کنن ــورو ب ــر از 500 ی ــه بیش ت کســانی ک
هویــت اشــخاصی کــه بیــش از 10/000 یــورو کمــک کننــد، بایــد مشــخص گــردد. محدودیــت قانونــی 

ــدارد.3 ــات آلمــان وجــود ن ــا در انتخاب ــه احــزاب و نامزده ــرای هزین ب
ــی  ــفافیت مال ــون ش ــب »قان ــه موج ــار ب ــتین  ب ــی نخس ــزاب سیاس ــی اح ــن مال ــه، تأمی در فرانس
حیــات سیاســی«4 )مصــوب 1988( تنظیــم شــد.5 تأمیــن مالــی احــزاب سیاســی بــه دو طریــق انجــام 
می گیــرد: کمــک دولتــی و تأمیــن مالــی از طریــق بخــش خصوصــی کــه مــورد نخســت، منبــع اصلــی 
در تأمیــن مالــی احــزاب سیاســی محســوب می شــود. کمک هــای دولتــی بیــش از 80 میلیــون یــورو 
در ســال اســت کــه بــه طــور منظــم و در مبــارزات انتخاباتــی بــه احــزاب سیاســی پرداخــت می گــردد. 
کمک هــای دولتــی بــر مبنــای میــزان رأی در انتخابــات و حمایــت اعضــای پارلمــان از احــزاب سیاســی 

ــود.6 ــت می ش ــاله پرداخ در دوره پنج س
محدودیــت هزینه هــای انتخاباتــی در بریتانیــا نخســتین  بــار بــا تصویــب »قانــون رویه هــای فاســد 
و غیــر قانونــی« )مصــوب 1883(7 در انتخابــات محلــی پذیرفتــه شــد. تقســیم بندی هزینه هــای 

1-Falguera and Others, Funding of Political Parties and Election Campaigns, A Handbook on Political Finance, Stock-

holm: 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 Nation-

al Commission on campaign accounts and Political Party Financing (CNCCFP)”, in:www.transparency.hu/uploads/

docs/francia.doc. )Accessed on December 15, 2015)0

7-Corrupt and Illegal Practices Act of 1883.
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ــی،  ــزاب سیاس ــون اح ــب »قان ــا تصوی ــی  ب ــطح مل ــی در س ــزاب سیاس ــای اح ــی و هزینه ه انتخابات
ــق  ــای خــود را از ســه طری ــد. احــزاب سیاســی، هزینه ه ــی گردی ــدوم 2000«1 عمل ــات و رفران انتخاب
تأمیــن می کننــد: حــق عضویــت، کمک هــای مالــی شــخصی و کمک هــای دولتــی. در رونــد تصویــب 
»قانــون انتخابــات و رفرانــدوم«،2 کمیســیون انتخابــات بــه عنــوان نهــادی مســتقل تشــکیل شــد کــه 
ــات  ــی و انتخاب ــزاب سیاس ــی اح ــن مال ــر تأمی ــارت ب ــذاری و نظ ــیون، مقررات  گ ــن کمیس ــه ای وظیف

اســت. 

ــزاب  ــی اح ــن مال ــازی در روش تأمی ــم. شفاف س ــار پنج گفت
ــران  ــی در ای سیاس

ــزاب و  ــکیل اح ــد تش ــون جدی ــران در قان ــی در ای ــزاب سیاس ــی اح ــن مال ــازی در تأمی شفاف س
انجمن هــای سیاســی بــه صراحــت مطــرح شــده اســت. در ایــن قســمت، نخســت بــه تحلیــل وضعیــت 
ــپس  ــت. س ــم پرداخ ــا آن خواهی ــط ب ــن مرتب ــون و قوانی ــن قان ــزاب در ای ــای اح ــفافیت هزینه ه ش

ــرد. ــم ک ــی خواهی ــی را بررس ــزاب سیاس ــه اح ــازی هزین ــای شفاف س ابزاره

بند اول ـ تحلیل وضعیت شفاف سازی در تأمین مالی 
ــا، انجمن هــای اســامی و  ــون فعالیــت احــزاب، گروه هــا، جمعیت ه مجلــس شــورای اســامی، قان
اقلیت هــای دینــی و مذهبــی را در ســال 1360 تصویــب کــرد و آیین نامــه اجرایــی آن در ســال 1361 
بــه تصویــب دولــت رســید. ایــن قانــون در ســال 1395 بــا تصویــب »قانــون نحــوه فعالیــت احــزاب و 
ــاره  ــر ایــن، در حــال حاضــر، قانــون یادشــده، قانــون عــام درب گروه هــای سیاســی« نســخ شــد. بنــا ب

شــیوه تأمیــن مالــی احــزاب سیاســی در ایــران اســت.
در مــاده 16 قانــون احــزاب، تأمیــن مالــی فعالیــت احــزاب سیاســی بــه چهــار شــیوه مقــرر شــده 

اســت:
1. حق عضویت اعضا؛

2. کمک ها و هدایای نقدی و غیر نقدی اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی؛
ــداف و  ــت، اه ــوع فعالی ــوب موض ــده در چارچ ــی انجام ش ــای قانون ــل از فعالیت ه ــوه حاص 3. وج

اســاس نامه؛
4. کمک ها و یارانه های دولتی.

ممنوعیت هــا و محدودیت هــای 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: 
ــی و  ــی خارج ــی و حقوق ــخاص حقیق ــی از اش ــی و تدارکات ــک مال ــه کم ــر گون ــت ه ــف( دریاف ال
ــاده،  ــن م ــی از ای ــرای تخط ــزاب، ب ــون اح ــاده 19 قان ــاده 18(: در م ــد ب م ــه )بن ــای بیگان دولت ه

ــت.  ــده اس ــی  ش ــرا پیش بین ــت اج ضمان
ب( درآمــد و هزینــه احــزاب سیاســی بــا اهــداف حــزب مطابــق داشــته باشــند. در قانــون احــزاب، 
ــی احــزاب سیاســی قیــد  ــه  عنــوان یکــی از مــوارد محدودیــت تأمیــن مال ــه صراحــت ب ایــن مــورد ب

ــوان اســتنباط کــرد. ــون احــزاب می ت نشــده اســت، امــا ایــن مــورد را از بنــد »ت« مــاده 18 قان
ج( احــزاب سیاســی نبایــد وارد فعالیت هــای تجــاری شــوند؛ زیــرا همــان  طــور کــه اســتدالل شــد، 
حــزب، تشــکلی غیــر انتفاعــی اســت. بنــا بــر ایــن، فعالیــت تجــاری از ســوی احــزاب ممنــوع اســت. 

بنــد »ث« مــاده 18 قانــون احــزاب، ایــن ممنوعیــت را پیش بینــی کــرده اســت. 
ــی«1  ــی »دســتگاه های اجرای ــات دولت ــع و امکان ــه اســتفاده احــزاب از مناب ــر گون ــت ه د( ممنوعی
ــای  ــا جریان ه ــط ب ــزاب مرتب ــه اح ــت ک ــل اس ــن دلی ــه ای ــت ب ــن ممنوعی ــاده 16( ای ــره 2 م )تبص
ــات  ــی و امکان ــه مال ــر مســتقیم از بنی ــا غی ــه طــور مســتقیم ی ــد ب ــم نتوانن ــا فکــری حاک سیاســی ی

ــد. ــت خــود اســتفاده کنن ــرای تقوی ــی ب دولت
گفتنــی اســت کــه در قانــون احــزاب، بــرای کمــک مالــی اشــخاص حقیقــی و حقوقــی خصوصــی 

ــه احــزاب سیاســی و هزینه هــای احــزاب سیاســی، ســقفی تعییــن نشــده اســت.  ب
در قانــون شــفافیت و نظــارت بــر تأمیــن مالــی فعالیت هــای انتخاباتــی مجلــس شــورای اســامی 
)مصــوب 1398(، الزاماتــی در خصــوص شــفافیت در تأمیــن مالــی هزینــه انتخاباتــی مجلــس شــورای 
اســامی مقــرر شــده اســت کــه ایــن الزامــات شــامل احــزاب سیاســی می شــود. مطابــق مــاده 3 ایــن 
قانــون، احــزاب و گروه هــای سیاســی، مجــاز بــه مشــارکت در هزینه هــای انتخاباتــی هســتند. در مــاده 
5 ایــن قانــون، حداکثــر ســقف هزینــه انتخاباتــی نامزدهــای انتخاباتــی مجلــس شــورای اســامی تعییــن 
ــن  ــود.2 تعیی ــامل نمی ش ــزاب سیاســی را ش ــون، اح ــن قان ــده در ای ــه ســقف تعیین ش ــده اســت ک ش
ــزاری  ــه برگ ــن خصــوص ب ــی در ای ــفافیت مال ــود ش ــات و نب ــای تبلیغ ــرای هزینه ه ــقف ب ــردن س نک
انتخابــات ســالم خدشــه وارد می کنــد و زمینــه ســوء  اســتفاده برخــی نامزدهــا را فراهــم مــی آورد. بــا 
تعییــن میــزان دقیــق هزینــه  هــر نامــزد، قضــاوت افــکار عمومــی جامعــه، مانــع از آن خواهــد بــود کــه 
نامــزدی کــه بیش تــر هزینــه کــرده اســت، صرفــًا بــه همیــن دلیــل، بــه نتیجــه  پیــروزی در انتخابــات 

نزدیک تــر شــود و از اســراف و تبذیــر جلوگیــری خواهــد شــد.3

1. نک: ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری.

2. اکبری، هاشمی و رستمی، پیشین، صص 105 و 106. 

3. احمدوند، شجاع و فردوس صابر ماهانی، »درآمد مقایسه ای بر منابع مالی تبلیغات انتخاباتی )مطالعه نظام های انتخاباتی 

ایران، فرانسه، روسیه و امریكا(«، فصل نامه پژوهش حقوق عمومی، سال هفدهم، 1394، شماره 49، ص 11.

شفافیت تأمین منابع مالی 
احزاب سیاســی در ایران



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

23

بــا ایــن حــال، از دیــدگاه برخــی صاحب نظــران، تعییــن ســقف بــرای هزینه هــای انتخاباتــی احــزاب 
سیاســی بــا حــق بــر آزادی بیــان مغایــرت دارد؛ زیــرا مشــارکت در تأمیــن هزینه هــای انتخاباتــی نوعــی 
ــای  ــی هزینه ه ــن مال ــع تأمی ــت مناب ــون، ثب ــن قان ــاده 9 ای ــود.1 در م ــوب می ش ــان محس آزادی بی
ــرر  ــه گزارش دهــی مق ــزام ب ــز ال ــاده 10 نی ــات و در م ــی انتخاب ــل در ســامانه مل ــه تفصی ــی ب انتخابات
شــده اســت. بــا وجــود تصریــح نشــدن، بــه  نظــر می رســد کــه ایــن الــزام شــامل احــزاب سیاســی نیــز 

می شــود. 
ــای احــزاب سیاســی  ــی هزینه ه ــن مال ــا تأمی ــط ب ــم مرتب ــی از مباحــث مه ــت یک مشــارکت دول
اســت. شــکی نیســت کــه در صــورت تخصیــص بودجــه بــرای احــزاب بایــد تدبیرهایــی منظــور شــود تــا 
کســانی بــا فرصت جویــی سیاســی و اقتصــادی بــه تشــکیل حــزب یــا گــروه ســاختگی، بــدون پشــتوانه 
ــرای  ــه بودجــه مــورد بحــث ب ــه ســوی توزیــع منصفان ــا بتــوان ب و مقبولیــت مردمــی اقــدام نکننــد ت

ــت.2 ــده گام برداش ــداف پیش بینی ش ــه اه ــت یابی ب دس
در قانــون »فعالیــت احــزاب، جمعیت هــا و انجمن هــای سیاســی و صنفــی و انجمن هــای اســامی 
یــا اقلیت هــای دینــی شناخته شــده« )مصــوب 1360(، بــه کمــک دولــت بــه احــزاب اشــاره ای نشــده 
بــود. در مــاده 18 ایــن قانــون آمــده بــود: »بودجــه گروه هــا بایــد از طــرق مشــروع و قانونــی تأمیــن 
ــت  ــی صــرف گــردد.« در پیش نویــس برنامــه ششــم توســعه، کمــک دول ــه شــکل مشــروع و قانون و ب
ــرای تأمیــن نظــر شــورای نگهبــان حــذف شــد.3 در حــال  ــه احــزاب سیاســی وجــود داشــت کــه ب ب
ــاده الحاقــی 4(،  ــاده 120 برنامــه ششــم توســعه )م ــد الحاقــی 12 اصاحــی م ــر اســاس بن حاضــر، ب
دولــت موظــف اســت برنامه ریزی هــای الزم بــرای توســعه سیاســی را بــه گونــه ای طراحــی کنــد کــه 
تــا پایــان اجــرای قانــون برنامــه ششــم، از احــزاب و تشــکل های سیاســی مطابــق ضوابــط قانونــی کــه 

ــه تصویــب مجلــس شــورای اســامی می رســد، حمایــت صــورت گیــرد. ب
در قانــون احــزاب و تشــکل های سیاســی )مصــوب 1395( بــر پرداخــت یارانــه بــه احــزاب تصریــح 
ــد هــر ســاله،  ــت بای ــه دول ــرر شــده اســت ک ــون احــزاب مق ــاده 16 قان شــده اســت. در تبصــره 1 م
ــرای دریافــت کمــک مالــی  ــه احــزاب اختصــاص دهــد. ب ــه یاران ردیفــی را در بودجــه ســاالنه خــود ب
احــزاب سیاســی از دولــت، احــزاب بایــد یارانه هــای دولتــی را در راســتای اهــداف و برنامه ریزی هــای 
حــزب هزینــه کننــد و گــزارش آن را در پایــان هــر ســال بــه کمیســیون احــزاب بفرســتند. ضمانــت 

1. برای تفصیل بحث در این خصوص نک: اکبری، هاشمی و رستمی، »هزینه های انتخاباتی و آزادی سخن«، مجله تعالی 

حقوق، دوره 6، 1399، شماره 2. 

2. مرکزی مالمیری، احمد و رحمان قهرمان پور بناب، »بررسی راه های اعطای کمک های مالی دولت به احزاب«، مجلس 

و پژوهش، سال دهم، 1382، شماره 38، ص 2. 

3. پیش از این در مصوبه مجلس، عبارت »و یارانه آن ها مطابق بودجه سنواتی بر اساس آیین نامه ای تخصیص می یابد که به 

پیشنهاد وزارت کشور به تصویب هیئت وزیران می رسد«.
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اجــرای تخلــف از مقــررات ایــن مــاده، ممنوعیــت احــزاب از دریافــت مجــدد یارانه هــای دولتــی اســت. 
)تبصــره مــاده 18( 

پرسشــی کــه همــواره در خصــوص اعطــای یارانه هــای دولتــی بــه احــزاب سیاســی مطــرح بــوده، 
ــوب  ــزاب« )مص ــه اح ــاس نامه »خان ــاده 7 اس ــد 11 از م ــت. بن ــن یارانه هاس ــی ای روش اختصاص ده
ــر  ــارت ب ــزاب و نظ ــی اح ــای دولت ــع یارانه ه ــزاب را توزی ــه اح ــف خان ــی از وظای 1379/12/22(، یک
ــه  ــرده اســت. »در آیین نام ــان نک ــع آن بی ــرای شــیوه توزی ــاری ب ــا معی ــرر داشــته، ام مصــرف آن مق
ــوب  ــزاب...« )مص ــت اح ــون فعالی ــمول قان ــای مش ــزاب و گروه ه ــه اح ــه ب ــت یاران ــوه  پرداخ »نح
ــر  ــی ب ــی قانون ــای سیاس ــزاب و گروه ه ــه اح ــک ب ــرای کم ــی ب ــران(، ترتیبات ــت وزی 1380/8/3 هیئ
ــا تصویــب کمیســیون مــاده  10 قانــون احــزاب  اســاس امتیازبنــدی و محاســباتی کــه وزرات کشــور ب

ــت«.1 ــده اس ــیده ش ــد، اندیش ــام می ده انج
ــه بایــد در چارچــوب دســتورالعمل مصــوب و  ــون احــزاب، پرداخــت یاران ــر اســاس مــاده 17 قان ب
هزینه کــرد آن بــا نظــارت کمیســیون مــاده 10 احــزاب انجــام شــود. ایــن دســتورالعمل تهیــه شــده و 
ــر شــاخص های توزیــع و  در 10 مــاده و 13 تبصــره در کمیســیون تصویــب گردیــده اســت. نظــارت ب

ــر عهــده ایــن کمیســیون اســت. ــه احــزاب ب هزینه کــرد یاران
بــا وجــود تأکیــد قانــون جدیــد احــزاب سیاســی بــر شفاف ســازی در تأمیــن مالــی احــزاب سیاســی 
ــوص  ــی در خص ــای سیاس ــزاب و انجمن ه ــون اح ــن آن، قان ــرای تضمی ــی ب ــی راه کارهای و پیش بین
برخــی جنبه هــای مهــم شفاف ســازی هزینــه انتخاباتــی ســاکت اســت. در ایــن قانــون، شــیوه تأمیــن 
مالــی احــزاب مشــخص شــده، امــا افشــای نــام کمک کننــدگان و میــزان کمــک الزامــی مقــرر نشــده 
اســت. بــرای ایــن مســئله، ســه دلیــل ذکــر شــده اســت: »نخســت این کــه چــون در کشــور مــا، منبــع 
ــود را  ــم خ ــزاب ه ــن، اح ــدارد، بنابرای ــود ن ــزاب وج ــای اح ــن هزینه ه ــرای تأمی ــخص ب ــی و مش اصل
ــه  ــت ک ــن اس ــل دوم ای ــد. دلی ــان کنن ــود را بی ــای خ ــن درآمده ــوه تأمی ــه نح ــد ک ــف نمی دانن مکل
ــر احــزاب موجــود در کشــورهای توســعه نیافته، چگونگــی شــکل گیری آن هــا و نیــز  ســاختار حاکــم ب
شــرایطی کــه در جامعــه بــر آن هــا حاکــم اســت، ایــن اجــازه را بــه احــزاب نمی دهــد کــه بخواهنــد 
ــورت  ــه ص ــزب ب ــی ح ــه وقت ــت ک ــن اس ــوم ای ــل س ــد. دلی ــو کنن ــود را بازگ ــادی خ ــتم اقتص سیس

ــد«.2 ــخ گویی نمی دان ــئول پاس ــوان مس ــچ عن ــه هی ــود را ب ــود، خ ــردان اداره می ش خودگ

1.  احمدی، مونا و سید محمد هاشمی، »سازوکار نظارت مالی بر احزاب سیاسی در حقوق موضوعه ایران«، مجله تحقیقات 

حقوقی ایران و بین الملل، سال نهم، 1395، شماره 34، ص 18. 

2. توحیدی، مرجان، »بودجه های خاکستری احزاب: دخل و خرج احزاب شفاف نیست«، روزنامه سرمایه، شنبه 27 مرداد 1386، 

شماره 532.

شفافیت تأمین منابع مالی 
احزاب سیاســی در ایران
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بند دوم ـ شفاف سازی مالی در مرحله اجرا
ــون احــزاب و  ــا مقــررات قان ــق ب ــران، درآمدهــا و هزینه هــای خــود را مطاب احــزاب سیاســی در ای
دیگــر قوانیــن مرتبــط بــا آن بــه دســت می آورنــد. درآمدهــا و هزینه هــای احــزاب بــه ترتیبــی کــه در 
قانــون احــزاب و جمعیت هــای سیاســی مقــرر شــده اســت، حساب رســی می شــود. نهادهــای نظارتــی 

و ضمانت هــای اجرایــی نیــز بــرای تخلــف احــزاب از قوانیــن و مقــررات مالــی مقــرر شــده اســت. 
الف( حساب رسی مالی احزاب

مقــررات مربــوط بــه تهیــه حساب رســی ســاالنه احــزاب بایــد بــه موجــب قانــون مرتبــط بــا احــزاب 
ــین  ــون پیش ــا قان ــه ب ــی در مقایس ــای سیاس ــزاب و گروه ه ــت اح ــون فعالی ــود. قان ــه ش ــی تهی سیاس
ــه  ــت این ک ــت. نخس ــرده اس ــی ک ــزاب پیش بین ــی اح ــائل مال ــرای مس ــی ب ــی تفصیل ــزاب، مقررات اح
ــود را در  ــای خ ــارف و هزینه ه ــع و مص ــا و مناب ــه درآمده ــد هم ــزاب بای ــاده 14، اح ــا م ــق ب مطاب

ــی ثبــت کننــد.  دفترهــای قانون
مطابــق بــا تبصــره ایــن مــاده، احــزاب سیاســی بایــد درآمدهــا و هزینه هــای 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 هزینه هــای احــزاب سیاســی بــا قوانیــن 
ــزاب  ــیون اح ــن کمیس ــزاب( هم چنی ــون اح ــاده 14 قان ــره م ــت. )تبص ــور اس ــاری کش ــررات ج و مق
حداکثــر ســه مــاه مهلــت دارد کــه نظــر خــود را در خصــوص مطابقــت داشــتن یــا نداشــتن هزینه هــای 

احــزاب بــا قوانیــن و مقــررات جــاری کشــور اعــام کنــد. )مــاده 14 قانــون احــزاب( 
مطابــق مــاده 15 همیــن قانــون، ایــن مــوارد مشــمول ضمانــت اجــرای مقــرر در مــاده 19 قانــون 

ــود: ــزاب می ش اح
الف( ثبت نشدن درآمدها و منابع تأمین آن و مصارف و هزینه ها؛

ب( ارائه نشدن دفترهای مالی به کمیسیون احزاب؛
ج( مطابقت نداشتن درآمدها و هزینه ها با قوانین و مقررات کشور.

ــه تفصیــل مشــخص  ــه  طــور معمــول، در اســاس نامه احــزاب، روش حساب رســی مالــی حــزب ب ب
می شــود. نکتــه پایانــی ایــن اســت کــه مطابــق بــا بنــد »ت« تبصــره 3 مــاده 4 قانــون احــزاب، داشــتن 
ــی، بســیاری از  ــی یکــی از مــوارد الزامــی در اســاس نامه حــزب اســت. در آیین نامــه مال آیین نامــه مال

ــا حــزب و روش حساب رســی از حــزب مشــخص می شــود.  ــی مرتبــط ب مســائل مال
ب( نظارت بر شفاف سازی مالی احزاب

نظــارت حقوقــی بــر بودجــه احــزاب سیاســی در دو ســطح صــورت می گیــرد؛ ســطح اول از طریــق 
نظــارت دیــوان محاســبات کشــور بــر وزارت کشــور در مــورد چگونگــی مصــرف بودجــه اختصاص یافتــه 
بــه وزارت کشــور بــه طــور کلــی و ســطح دیگــر، نظــارت وزارت کشــور بــر مصــرف کمــک مالــی بــه 
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ــته  ــه دو دس ــی را ب ــزاب سیاس ــه اح ــر بودج ــارت ب ــی، نظ ــیم بندی کل ــک تقس ــاص.1 در ی ــور خ ط
نظــارت بیرونــی و نظــارت درونــی از طریــق ســازوکارهای درون حــزب می تــوان تقســیم کــرد. نظــارت 
ــور  ــزاب و وزارت کش ــاده 10 اح ــیون م ــق کمیس ــی از طری ــای سیاس ــزاب و گروه ه ــر اح ــی ب بیرون
انجــام می گیــرد. )بنــد 7 مــاده 11 قانــون احــزاب( چــون احــزاب سیاســی در ایــران عــاوه بــر منابــع 
ــز  ــی نی ــای دولت ــرایط، از یارانه ه ــودن ش ــورت دارا ب ــد در ص ــود می توانن ــی خ ــن مال ــی تأمی خصوص
اســتفاده کننــد، بســیاری از احــزاب سیاســی بــه دلیــل اســتفاده از یارانه هــای دولتــی بــا حساب رســی 
ــوان محاســبات  ــع، دی ــه تب ــه رو می شــوند. ب ــاده 10 احــزاب و وزارت کشــور روب ــق کمیســیون م دقی
ــه وزارت کشــور  ــر شــیوه مصــرف یارانه هــای دولتــی اختصاص  یافتــه ب ــه طــور غیــر مســتقیم ب نیــز ب

ــد.  ــارت می کن نظ
ــزاب  ــاده 10 اح ــیون م ــق کمیس ــارت از طری ــزاب، نظ ــر اح ــی ب ــارت بیرون ــکل نظ ــن ش رایج تری
اســت. مطابــق بنــد 7 مــاده 11 قانــون احــزاب و گروه هــای سیاســی، یکــی از وظایــف کمیســیون مــاده 
10 احــزاب، گــزارش حساب رســی و عملکــرد ســاالنه احــزاب اســت. تفصیــل شــیوه نظــارت کمیســیون 
مــاده 10 احــزاب بــر بودجــه احــزاب سیاســی در تبصــره مــاده 14 قانــون احــزاب مشــخص شــده اســت. 
ــی و صورت هزینه هــای خــود  ــه احــزاب سیاســی موظفنــد درآمدهــای مال ــن تبصــره: »کلی ــق ای مطاب
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 
ــا قوانیــن و مقــررات جــاری کشــور اعــام کنــد.« در مــاده 15 بــرای  مطابقــت و یــا عــدم مطابقــت ب

تخلــف احــزاب از ایــن تکلیــف، ضمانــت اجــرا پیش بینــی شــده اســت. 
شــکل دیگــر نظــارت مالــی بــر احــزاب، نظــارت عامــه مــردم اســت. نظــارت عامــه نیــز می توانــد در 
قالــب ســازمان های مردم نهــاد یــا بــه صــورت فــردی و از ســوی تــک تــک افــراد جامعــه صــورت گیــرد. 
بنــد 9 مــاده 11 قانــون احــزاب، یکــی از وظایــف کمیســیون مــاده 10 را رســیدگی بــه گزارش هــای 
مســتند اشــخاص حقیقــی و حقوقــی از احــزاب برشــمرده اســت. مــاده 12 قانــون احــزاب و گروه هــای 
سیاســی، ایــن حــق را بــرای احــزاب قائــل شــده اســت کــه بتواننــد از تصمیم هــای کمیســیون مــاده 
10 بــه دیــوان عدالــت اداری شــکایت کننــد. یکــی از ایــن مــوارد، شــکایت از تصمیم هــای کمیســیون 
مــاده 10 در خصــوص حســاب عملکــرد ســاالنه احــزاب سیاســی اســت. ایــن موضــوع را بــا مســامحه 
می تــوان نوعــی نظــارت قضایــی بــه شــکل بســیار محــدود بــر هزینه هــای احــزاب سیاســی دانســت. 
هم چنیــن چــون کمیســیون مــاده 10 احــزاب مطابــق بنــد 10 مــاده 11 می توانــد 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 هزینه هــای مالــی احــزاب را نیــز می تــوان تشــخیص داد. 

1. مرکزی مالمیری و قهرمان پور بناب، پیشین، ص 229.
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ــای  ــزاب و گروه ه ــون اح ــی، قان ــزاب سیاس ــر اح ــی ب ــی درون ــارت مال ــازو کار نظ ــوص س در خص
ــی  ــه مال ــوارد در اســاس نامه و آیین نام ــن م ــول، ای ــه  طــور معم ــدارد. ب ــی ن ــررات تفصیل سیاســی مق
ــن شــده اســت و  ــاده 1 تعیی ــد 5 م ــه ارکان حــزب کــه در بن ــا توجــه ب حــزب مشــخص می شــود. ب
دیگــر مقــررات قانــون در ایــن زمینــه بــه ویــژه بنــد 10 مــاده یادشــده و تبصــره مــاده 14 بــه اجمــال 
ــه ایــن صــورت کــه  ــر بودجــه احــزب سیاســی را مشــخص کــرد، ب ــد نظــارت داخلــی ب ــوان رون می ت
مطابــق بــا تبصــره مــاده 14 قانــون احــزاب، تهیــه بودجــه از وظایــف شــورای مرکــزی حــزب اســت. 
ــه  ــه نظــر می رســد ک ــی می شــود، ب ــک حــزب تلق ــام اداری ی ــن مق ــرکل حــزب، عالی تری چــون دبی
گــزارش مالــی حــزب نخســت بایــد از طریــق دبیــرکل تهیــه شــود و بــه تأییــد شــورای مرکــزی برســد. 
ــد 10  ــد. )بن ــد نظــارت کن ــن رون ــر ای ــن بازرســان ب ــق تعیی ــد از طری ــن  حــال، مجمــع می توان ــا ای ب

مــاده 1(
ج( ضمانت اجرای رعایت نشدن شفاف سازی مالی از سوی احزاب سیاسی

ــی از ســوی احــزاب  ــازی مال ــت نشــدن شفاف س ــت اجــرای رعای ــون احــزاب، ضمان ــاده 15 قان م
اســت. مطابــق ایــن مــاده: »عــدم ثبــت درآمدهــا و منابــع تأمیــن آن و مصــارف و هزینه هــا، هم چنیــن 
ــا قوانیــن و  ــه کمیســیون احــزاب و عــدم مطابقــت درآمدهــا و هزینه هــا ب ــی ب ــر مال ــه دفات عــدم ارائ
ــون  ــن قان ــاده 19 ای ــای م ــاد بنده ــال مف ــه تناســب، موجــب اعم ــورد و ب ــررات کشــور حســب م مق
می شــود.« بنــا بــر ایــن، مطابــق بــا ایــن مــاده، رعایــت نشــدن شفاف ســازی از ســوی احــزاب نوعــی 
تخلــف محســوب می گــردد کــه ضمانــت اجــرای آن، مــاده 19 قانــون احــزاب اســت. در مــاده 18 نیــز 
برخــی فعالیت هــای مالــی ممنوعــه احــزاب شــمرده شــده اســت. از جملــه ایــن تخلفــات عبارتنــد از: 
دریافــت کمــک مالــی از بیگانــگان )بنــد ب مــاده 18 قانــون احــزاب(، تخطــی از اســاس نامه کــه شــامل 
رعایــت نشــدن ترتیبــات مالــی از ســوی حــزب باشــد کــه در اســاس نامه پیش بینــی شــده اســت )بنــد 

ــد ث(.  ت( و انجــام فعالیت هــای تجــاری )بن
تبصــره مــاده 17 قانــون احــزاب، دریافــت مجــدد یارانــه از ســوی احــزاب را بــه گزارش دهــی مالــی 
ــت نشــدن شفاف ســازی از  ــن، رعای ــر ای ــا ب ــد آن از ســوی کمیســیون احــزاب کــرده اســت. بن و تأیی
ســوی احــزاب بــا ضمانــت اجــرای محرومیــت از دریافــت یارانــه دولتــی مواجــه می شــود. بنــد 4 مــاده 
19 نیــز ضمانــت اجــرای محرومیــت حــزب از دریافــت تمــام یــا بخشــی از یارانــه دولتــی را بــه عنــوان 

مجــازات رعایــت نشــدن شفاف ســازی مالــی ذکــر کــرده اســت. 
در مــاده 19 قانــون احــزاب، حداکثــر مجــازات بــرای تخلــف احــزاب سیاســی از شــفافیت مالــی را 
تعییــن نکــرده اســت. بــه ایــن  صــورت کــه مــاده 15 قانــون احــزاب بــه طــور کلــی، ضمانــت اجــرای 
رعایــت نشــدن شفاف ســازی مالــی از ســوی احــزب را بــه مــاده 19 ارجــاع داده اســت. بنــا بــر ایــن، 
ــه حــزب و  ــق پروان ــون تعلی ــنگینی چ ــای س ــت  اجراه ــه ضمان ــی ب ــازی مال ــت نشــدن شفاف س رعای
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حتــی انحــال حــزب خواهــد انجامیــد. البتــه از تصمیــم کمیســیون در ایــن مــورد در دیــوان عدالــت 
ــن  ــه حکمــی در ای ــی ممکــن اســت ک ــا وقت ــز تنه ــرد. انحــال حــزب نی ــوان شــکایت ک اداری می ت

خصــوص از محاکــم عمومــی دادگســتری صــادر شــود.

ــزاب  ــی اح ــای انتخابات ــن هزینه ه ــی در تأمی ــازی مال ــوم- شفاف س ــد س بن
سیاســی 

ــی  ــر این کــه مشــمول مقــررات مال ــی هزینه هــای انتخاباتــی احــزاب سیاســی عــاوه ب تأمیــن مال
ــی  ــای انتخابات ــا فعالیت ه ــط ب ــن مرتب ــرر در قوانی ــات مق ــون احــزاب می شــود، در چارچــوب الزام قان
ریاســت جمهــوری و مجلــس شــورای اســامی نیــز قــرار می گیــرد کــه اکنــون از رعایــت آن هــا ســخن 

می گوییــم.

الف( انتخابات ریاست جمهوری 
ــررات  ــس شــورای اســامی، مق ــوری، مصــوب 1364/4/5 در مجل ــات ریاســت جمه ــون انتخاب قان
جامعــی در خصــوص تأمیــن مالــی هزینــه انتخاباتــی ریاســت جمهــوری از ســوی نامزدهــا نــدارد. بــا 
ــات وجــود دارد  ــرای تأمیــن مالــی هزینــه انتخاب ایــن  حــال، در ایــن قانــون نیــز مقرراتــی پراکنــده ب
ــه  ــط اســت. هــر گون ــی مرتب ــات انتخابات ــد تبلیغ ــی احــزاب در فرآین ــا بحــث شفاف ســازی مال ــه ب ک
ــه  ــه تنهــا ممنــوع اســت، بلکــه واجــد وصــف مجرمان ــد و فــروش آرا ن ــرای خری هزینه کــرد احــزاب ب
اســت. )بنــد 1 مــاده 33 قانــون انتخابــات ریاســت جمهــوری( ایــن قانــون در فصــل ششــم تحــت عنوان 
ــرای  ــات صــدا و  ســیما ب ــا از امکان ــن اســتفاده یکســان نامزده ــرای تضمی ــات، کمیســیونی را ب تبلیغ
ــوری(  ــت جمه ــات ریاس ــای 62ـ65 انتخاب ــت. )ماده ه ــرده اس ــی ک ــود پیش بین ــای خ ــه برنامه ه ارائ
ــوع  ــی ممن ــات نهادهــای دولت ــات ریاســت جمهــوری از اســتفاده از امکان ــن نامزدهــای انتخاب هم چنی
ــه جــز صــدا  ــات نهادهــای دولتــی ب ــد از امکان ــن، هیــچ یــک از نامزدهــا نمی توان ــر ای ــا ب شــده اند. بن
و ســیما بــرای تبلیغــات خــود اســتفاده کنــد. )مــاده 68 قانــون انتخابــات مجلــس شــورای اســامی و 

تبصــره ذیــل آن(

ب( انتخابات مجلس شورای اسالمی 
در قانــون انتخابــات مجلــس شــورای اســامی، فعالیت هــای تبلیغاتــی شــرح داده شــده، امــا در آن، 
نظــارت بــر فعالیت هــای تبلیغاتــی بــه طــور ناقــص و محــدود بــه چنــد مــورد اســت.1 قانــون انتخابــات 

1. درستی، هاجر، »آسیب شناسی تبلیغات انتخاباتی مجلس شورای اسالمی در پرتو اصول حقوقی حاکم بر تبلیغات«، 

فصل نامه مجلس و راهبرد، سال بیست و یکم، 1393، شماره 80، صص 107ـ 108. 
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مجلــس شــورای اســامی در مــورد تأمیــن مالــی هزینه هــای انتخاباتــی مقرراتــی نــدارد. تفــاوت آشــکار 
انتخابــات مجلــس شــورای اســامی در بحــث تأمیــن مالــی هزینه هــای انتخاباتــی بــا انتخابــات ریاســت 
جمهــوری ایــن اســت کــه در انتخابــات مجلــس شــورای اســامی، اســتفاده از امکانــات صــدا و ســیما را 
بــرای معرفــی برنامه هــای نامزدهــای ممنــوع کــرده اســت. )مــاده 59 قانــون انتخابــات مجلــس شــورای 
اســامی( مــاده 57 قانــون انتخابــات مجلــس شــورای اســامی )اصاحــی 1378( بــه منظــور کاســتن 
از افــراط نامزدهــا در هزینــه انتخاباتــی خــود، ممنوعیت هایــی را در خصــوص چــاپ وســایل تبلیغاتــی 

ماننــد پوســتر و تراکــت مقــرر داشــته اســت. 
ــی  ــای انتخابات ــرای هزینه ه ــی ب ــون تفصیل ــامی، قان ــورای اس ــس ش ــات مجل ــوص انتخاب در خص
ــی در  ــای انتخابات ــی فعالیت ه ــن مال ــر تأمی ــون شــفافیت و نظــارت ب ــام »قان ــا ن ــا ب احــزاب و نامزده
انتخابــات مجلــس شــورای اســامی« در ســال 1398 بــه تصویــب رســید. ایــن قانــون، اقدامــی مثبــت 
ــون  ــن قان ــت. ای ــامی اس ــورای اس ــس ش ــات مجل ــای انتخاب ــای نامزده ــازی هزینه ه ــرای شفاف  س ب
ــات مجلــس شــورای اســامی نیــز می شــود.  شــامل هزینه هــای انتخاباتــی احــزاب سیاســی در انتخاب
بنــد 3 مــاده 1 ایــن قانــون، هزینه هــای مــادی احــزاب و گروه هــای سیاســی را در انجــام فعالیت هــای 
ــه  ــن، هم ــر ای ــا ب ــت. بن ــرار داده اس ــی ق ــای انتخابات ــف هزینه ه ــود در ردی ــات خ ــی و تبلیغ انتخابات
ــون می شــود.  ــن قان ــس شــورای اســامی مشــمول ای ــات مجل ــای احــزاب سیاســی در انتخاب هزینه ه
مهم تریــن اقدامــات ایــن قانــون در راســتای شفاف ســازی هزینه هــای تبلیغــات انتخاباتــی احــزاب 

در انتخابــات مجلــس شــورای اســامی بــه ایــن شــرح اســت:

الف( الزام به افشای هزینه های انتخاباتی
ــر  ــا غی ــدی ی ــی نق ــک مال ــت کم ــت و پرداخ ــه دریاف ــت ک ــته اس ــرر داش ــون مق ــاده 4 قان م
ــد شــفاف باشــد و هویــت پرداخت کننــده و  ــی بای ــی فعالیــت انتخابات ــع مال ــرای تأمیــن مناب نقــدی ب
دریافت کننــده بایــد معلــوم باشــد. در خصــوص احــزاب و گروه هــای سیاســی بایــد مشــخصات کامــل 
ــی  ــود شــفافیت در پرداخــت و دریافــت هزینه هــای انتخابات ــت اجــرای نب ــوم باشــد. ضمان حــزب معل
ــق  ــن مطاب ــود. هم چنی ــی می ش ــک تلق ــال مجهول المال ــه م ــه منزل ــت ب ــن پرداخ ــه ای ــت ک ــن اس ای
مــاده 7 ایــن 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 
ــد.  ــت کنن ــات ثب ــامانه انتخاب ــود را در س ــی خ ــای انتخابات ــد هزینه ه ــا موظفن ــه نامزده ــون، هم قان

ــی(  ــای سیاس ــزاب و گروه ه ــون اح ــاده 9 قان )م
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ب( ممنوعیت تأمین هزینه های انتخاباتی
ــه:  ــده اســت، از جمل ــام ش ــوع اع ــی ممن ــه انتخابات ــن هزین ــام تأمی ــون، برخــی اقس ــن قان در ای
دریافــت کمــک از اشــخاص حقیقــی یــا حقوقــی بیگانــه یــا کســانی کــه بــه یکــی از جرایــم اقتصــادی 
محکــوم شــده اند )تبصــره 2 مــاده 3( و ممنوعیــت اشــخاص حقوقــی بــه اســتثنای احــزاب از کمــک 

بــه هزینــه انتخاباتــی. )تبصــره 1 مــاده 3( 

ج( محدودیت های مشارکت در تأمین هزینه های انتخاباتی
ــای  ــزاب و گروه ه ــک اح ــق کم ــی را از طری ــای انتخابات ــن هزینه ه ــزاب، تأمی ــون اح ــاده 3 قان م
سیاســی، کمــک اشــخاص حقیقــی ایرانــی و هم چنیــن منابــع و امکانــات عمومــی مجــاز دانســته، امــا 
ــاده  ــا م ــق ب ــرر داشــته اســت. مطاب ــزان کمــک مق ــورد می ــی را در م ــدی، محدودیت های ــواد بع در م
ــا پراکندگــی جمعیــت، محــدوده  5، حداکثــر هزینه هــای نامزدهــای انتخاباتــی و احــزاب، متناســب ب
ــت  ــد هیئ ــور و تأیی ــنهاد وزارت کش ــا پیش ــه ب ــوزه انتخابی ــر ح ــی های ه ــداد کرس ــی و تع جغرافیای
مرکــزی نظــارت تعییــن می شــود. ســقف کمــک و هدایــای هــر شــخص حقیقــی بــه یــک نامــزد یــا 
مجمــوع نامزدهــا و احــزاب سیاســی، حداکثــر تــا 20 درصــد هزینه هــای انتخاباتــی را شــامل می شــود. 

ــی شــمرده شــده اســت.   ــه طــور حصــری، هزینه هــای انتخابات ــون ب ــن قان ــاده 6 ای ــن در م هم چنی

شفافیت تأمین منابع مالی 
احزاب سیاســی در ایران
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نتیجه گیری 
یکــی از بزرگ تریــن موضوعاتــی کــه دموکراســی در ایــران بــا آن روبه روســت، ناکارآمــدی در حــوزه 
تأمیــن مالــی هزینه هــای فعالیت هــای 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 بی اعتمــادی شــهروندان بــه سیاســت بــه طــور کلــی اســت.
ــه نامــزدی رأی می دهنــد، ایــن  ــا ب شــهروندانی کــه از یــک حــزب سیاســی حمایــت می کننــد ی
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 ناحیــه ای( بــه دور از هــر 
گونــه رابطــه غیــر قانونــی و منفعــت شــخصی خــود انتخــاب کننــد. بنــا بــر ایــن، در دموکراســی های 
پیشــرفته و باثبــات ضــرورت احســاس می شــود کــه موضوعــات مرتبــط بــا تأمیــن مالــی فعالیت هــای 
ــت،  ــا اصــول صداق ــه ب ــردد ک ــردم افشــا گ ــوم م ــرای عم ــه شــیوه ای ب ــان مناســب ب سیاســی در زم
شفاف ســازی و پاســخ گویی مطابقــت داشــته باشــد. بــه همیــن دلیــل، درآمدهــا و هزینه هــای احــزاب 
ــا نهادهــای مالــی و شــرکت ها و این کــه آیــا از نفــوذ خــود بــرای  سیاســی و نامزدهــا، روابــط آن هــا ب
اثرگــذاری بــر منافــع شــخصی خــود اســتفاده می کننــد، بایــد بــرای افــکار عمومــی افشــا شــود و بــه 

دقــت بــر آن نظــارت صــورت گیــرد. 
ــی  ــن مال ــورد تأمی ــین در م ــات پیش ــه از تحقیق ــی ک ــی از نتایج ــد برخ ــن تأیی ــه ضم ــن مقال ای
ــت.  اول و  ــرده اس ــی ک ــز بررس ــد را نی ــات جدی ــی موضوع ــده، برخ ــت آم ــه دس ــی ب ــزاب سیاس اح
مهم تریــن 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 
ــا تفصیــل  ــود، امــا در قانــون جدیــد احــزاب سیاســی، بحــث شفاف ســازی مالــی احــزاب سیاســی ب ب
ــی و  ــزاب سیاس ــن اح ــی بی ــای دولت ــع یارانه ه ــار توزی ــون، معی ــن قان ــت. در ای ــده اس ــری آم بیش ت

ــرر شــده اســت. ــا مق ــرد آن ه ــر هزینه ک نظــارت ب
در قانــون جدیــد احــزاب سیاســی، بــه نقــش کمیســیون مــاده 10 و وزارت کشــور بــه عنــوان نهــاد 
ــون مقــرر شــده اســت کــه  ــر هزینه هــای احــزاب سیاســی توجــه و تقویــت شــد. در ایــن قان ناظــر ب
احــزاب هــر ســال، حســاب عمکــرد ســاالنه خــود را بــه کمیســیون مــاده 10 ارائــه دهنــد و در صــورت 
ــی  ــال پیش بین ــت و انح ــف فعالی ــد توقی ــی در ح ــدید حت ــی ش ــای اجرای ــزاب، ضمانت ه ــف اح تخل
ــرای  ــی را ب ــزاب سیاس ــه اح ــات، هزین ــان انتخاب ــد در زم ــز می توان ــان نی ــورای نگهب ــت. ش ــده اس ش
مطابقــت بــا قانــون رصــد کند.هم چنیــن نوعــی نظــام نظارتــی در درون حــزب بــرای تضمیــن ســامت 

ــی احــزاب سیاســی پیش بینــی شــده اســت.  مال
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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، فعالیت هــای غیــر قانونــی احــزاب بــرای تأمیــن مالــی 
ــاده 10  ــیون م ــای کمیس ــودن تصمیم ه ــکایت ب ــل ش ــت. قاب ــده اس ــی ش ــرم تلق ــوع و ج ــود ممن خ
حســب مــورد در دیــوان عدالــت اداری و محاکــم عمومــی دادگســتری را از اقدامــات مثبــت ایــن قانــون 
ــون  ــن قان ــد. ای ــن می کن ــا حــدودی تضمی ــزاب را ت ــتقال اح ــورد، اس ــن م ــه ای ــوان دانســت ک می ت
ــه احــزاب سیاســی را تنظیــم کنــد، امــا معیــاری  تــاش کــرد شــیوه تخصیــص یارانه هــای دولتــی ب
صریــح در ایــن خصــوص تعییــن کــرد کــه ســبب شــد بعدهــا آیین نامــه ای در ایــن زمینــه بــه تصویــب 

هیئــت وزیــران برســد. 
ــون  ــی در قان ــارزات انتخابات ــان مب در خصــوص شفاف ســازی هزینه هــای احــزاب سیاســی در جری
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 هزینه هــای 
انتخابــات مجلــس شــورای اســامی تــا حــدودی تضمیــن شــد. ممنوعیــت و محدودیــت کمــک مالــی به 
ــی  ــات مجلــس شــورای اســامی، تعییــن مصداق هــای هزینه هــای انتخابات احــزاب سیاســی در انتخاب
بــه طــور حصــری، الــزام بــه افتتــاح حســاب در بانــک و واریــز همــه کمک هــا و برداشــت هزینه هــای 
ــس  ــات مجل ــفافیت انتخاب ــن ش ــتای تضمی ــات در راس ــن اقدام ــاب از مهم تری ــن حس ــی از ای انتخابات

شــورای اســامی اســت. 
ــه احــزاب سیاســی  ــن شفاف ســازی در هزین ــرای تضمی ــن حــال، پیشــنهادهای اصاحــی ب ــا ای ب

ــود: ــه می ش ارائ
1. تصویــب قانــون جامــع و جداگانــه بــرای تأمیــن مالــی احــزاب سیاســی بــه طــوری کــه از همــه 

مســائل مرتبــط بــا تأمیــن مالــی فعالیت هــای سیاســی بــه تفصیــل بحــث کنــد؛ 
2. تعیین معیار دقیق برای تخصیص یارانه های دولتی به احزاب سیاسی؛

3. پیش بینــی نمایندگانــی از احــزاب سیاســی بــا حــق رأی در کمیســیون مــاده 10 بــرای نظــارت 
ــی؛ ــزاب سیاس ــای اح ــر هزینه ه ــر ب ــر و بی طرفانه ت کارآمدت

4. تصویب آیین نامه جدید برای قانون فعالیت احزاب و گروه های سیاسی؛
ــی احــزاب سیاســی. در حــال  ــات مال ــک از اقســام تخلف ــر ی ــرای ه ــق ب ــن مجــازات دقی 5. تعیی
ــر  ــده ب ــازات اعمال ش ــوع مج ــخیص ن ــی، تش ــای سیاس ــزاب و گروه ه ــون اح ــاده 19 قان ــر، م حاض
ــه عهــده کمیســیون مــاده 10 گذاشــته اســت کــه برخــی از ایــن  تخلــف مالــی احــزاب سیاســی را ب
مجازات هــا بســیار شــدید )ماننــد تعلیــق و انحــال( اســت کــه ممکــن اســت از آن بــه عنــوان ابــزاری 

ــر احــزاب سیاســی اســتفاده شــود؛  ــرای فشــار ب ب
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6. تعیین سقف کمک پرداختی به احزاب سیاسی از سوی اشخاص حقیقی خصوصی؛
7. تعییــن مقرراتــی بــرای تضمیــن شــفاف بــودن انتخابــات ریاســت جمهــوری یــا تســّری قانــون 
ــر تأمیــن مالــی فعالیت هــای انتخاباتــی مجلــس شــورای اســامی بــه انتخابــات  شــفافیت و نظــارت ب

ریاســت جمهــوری. 
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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 do-
nors 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.

*.Ph.D. student in public Law, Faculty of Law, Theology and Political Science, Science and Research 

Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.                                                  farazchini@gmail.com 

**. Prof. Department of Public Law, Faculty of Law and Political Science, shahid behshti university, 

Tehran, Iran. ( Corresponding Author)                                                               dr.shashemi@gmail.com


