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 چکیده

ممکن غیار  انه بدون کنترل جریان پول در کارزارهای انتخابااتی ف، انتخابات منصامروزه در جهان
کاه   گرفتاه اسات   مختلفای در جهاان شاک     مین مالی سیاسای أهای ت در این راستا نظام است.
هاای تنظیمای    و مکاانیزی   ورود پول به کارزارهای انتخاباتی از ابزارهامند کردن  منظور قاعده به
 ۀمحساو  در حاوز   کاام ا  نگاهی به قوانین انتخاباتی ایران بیانگر خا   د.نگیر ی بهره میتفاوتم

شاده،  نظام تأمین مالی کارزارهای انتخاباتی است و اگرچه قوانین انتخاباتی ایران بارهاا اصا     
ه نقا  پاول در فراینادهای    این درحالی است کواقع شده، و ولی این حوزه همواره مورد غفلت 

توصایفی در پای    -این مقاله با روش تحلیلی انتخاباتی ایران اهمیتی بی  از گذشته یافته است.
پاسخ به این پرس  است که با توجه به تجاار  ساایر کراورها و ماتن جامعاا ایاران، الگاوی        

الی کارزارهای مین مأنظام مطلو  تفرضیا این مقاله این است که  مطلو  این نظام کدام است؟
یا    سیاسی، اجتماعی و فرهنگی و تجار  دیگار کراورها،   بافتانتخاباتی در ایران با توجه به 

. طراحی ایان نظاام در ایاران     است های دولتی کم  های شخصی در کنار کم  از نظام ترکیبی
ع و تعاار  منااف   ۀحوز خصوص دسترسی آزاد به اط عات، بهها  راتی در سایر حوزهیمستلزم تغی

 های کلی نظام در امر انتخابات است. تغییراتی در سیاست

 کلیدی واژگان
 .نظام مطلو  باتی،مین مالی، کارزارهای انتخاأابزارهای تنظیمی، ت
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 مقدمه

تارین   مرروعیت نظام سیاسی دنیای معاصر متکی به انتخابات منصفانه و عادالنه اسات. از مها   
برابر افراد و احزا  به مناابع ماالی بارای رقابات اسات،      فاکتورهای انتخابات منصفانه، دسترسی 

چراکه مدیریت انتخابات به شک  عام و تبلیغات انتخاباتی به شاک  خااص در ساطو  مختلا      
رو باا   (؛ ازایان 22، ص 0943مستلزم تأمین بودجا قاب  توجاه اسات )گاودین، کی .کاای.ا ،     

(، کاارکرد اصالی نظاام    217، ص 0941عما  آماد )خساروی،     تعاریفی که از نظام انتخاباتی به
انتخاباتی هر کرور طراحی ی  نظام تأمین مالی کارزارهای انتخاباتی است که جریاان پاول در   

 مند سازد.   فرایندهای سیاسی مرتبط با انتخابات را قاعده
هدف از این نوشتار تبیاین جایگااه نظاام تاأمین ماالی کارزارهاای انتخابااتی در قاوانین         

ان و ارائا ی  الگوی مطلو  با توجه به تجاار  ساایر کراورها و اساتانداردها و     انتخاباتی ایر
شده برای تنظی  و کنترل پول در حاوزۀ کارزارهاای انتخابااتی باا      ابزارهای موجود و شناخته

گیاری یا  انتخاباات منصافانه و      ها و متن جامعا ایران اسات کاه باه شاک      توجه به ویژگی
های سیاسی است، کما  کناد. فرضایا ایان پاژوه        هما نظامآل و مطلو   عادالنه که ایده

هاای   گیاری  طراحی الگوی مطلو  با توجه به متن سیاسی، اجتماعی و فرهنگی ایران، جهات 
های تأمین مالی مبارزات انتخاباتی به سمت دخالت بیرتر دولت در تأمین ماالی   عمومی نظام

عناوان   ت مالی کارزارهای انتخابااتی باه  کارزارهای احزا  و افراد، حاکمیت شفافیت بر تعام 
ی  اص ِ مورد اجماع برای مقابله با فساد در این حوزه، ایجاد ی  نظام دوگاناا تاأمین ماالی    

های شخصی و خصوصی با اصالت دادن به بازیگران  همراه کم  های دولتی به مرکب از کم 
هاا و افراای    هزیناه  انفرادی است که مرکز ثق  ابزارهای تنظیمای، محادودیت و ممنوعیات   

کام  تعام ت مالی کارزارهای انتخاباتی از سوی ی  نهاد ناظر مساتق  و تخصصای در ایان    
 حوزه است.

 

 نظام تأمین مالی کارزارهای انتخاباتی در حقوق تطبیقی
نیاز فزایندۀ احزا  و کاندیداها به پول و نق  فزایندۀ آن در فرایندهای سیاسای، رابطاا پاول و    

 & Svasand )های دموکراتی  تبدی  کرده است ترین مرک ت دولت ه یکی از بزرگسیاست را ب

Widfeldt, 2018 )های تأمین مالی سیاسی ) . به این دلی  نظام (political funding    از مباحا
ترین بخ  قوانین انتخاباتی هر کراوری اسات،    ترین و ثقی  های مدرن و اصلی مه  دموکراسی

رو اماروزه اناد     ایان  های مه  زندگی سیاسی قرار دارد. از ها و جلوه بخ  چراکه در تعام  بین
کرور که اط عات  047توان یافت که فاقد نظام تأمین مالی سیاسی باشند و از  کرورهایی را می
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ها مواد قانونی الزم را به اشکال مختل   درصد از آن 01ها موجود است حدود  قاب  دستر  از آن
,p. 60) .(Magnus & Zainubhaiاحزا  سیاسی و کاندیداها دارند  برای تأمین مالی

. 
ای از قواعدی است کاه باا جریاان غیرقابا  اجتناا  پاول در        تأمین مالی سیاسی مجموعه

شاود، ساروکار دارد. ایان نظاام      سیاست، با سیسات  سیاسای و جریانااتی کاه از آن ناشای مای      
طاور قاانونی بارای     توانناد باه   و کاندیداها مای  کند که در درون آن احزا  چارچوبی را ایجاد می

های خود اقدام نمایند. این سیسات    دست آوردن پول مورد نیاز و هزینا این پول برای فعالیت به
طور ابزارهای قانونی بارای نظاارت و اجارای عملیاات در درون آن چاارچو  را توصای         همین
 .Zammora, 2008, p. 5))کند  می

ت تأمین مالی کارزارهای انتخابااتی ساه نظاام تاأمین ماالی خصوصای       طور کلی در ادبیا به
(private system) عمومی ،(public system)  و ترکیبی(mixed system)  مورد بح  قرار گرفته

است. نظام تأمین مالی خصوصی نظامی است که در آن بازیگران سیاسی )احازا  و کاندیاداها(   
ها و  ها، گروه تی و کارزارها را از طریق کم  هواداران، سازمانمنابع موردنیاز برای اهداف انتخابا
ها   (self funding) کنند. از این نظام با عنوان نظام خودتأمینی  یا دارایی شخصی خود تهیه می

تاوان   هاایی مای   شود. نظام تأمین مالی کارزارهای انتخاباتی امریکا و انگلستان را با تفاوت یاد می
. تأمین مالی عمومی به ایان معناسات کاه    0تأمین مالی خصوصی تعری  کرد هایی از نظام نمونه

های جاری یا انتخاباتی احزا  و یا هردو با ه  از منابع عمومی از سوی دولت  بخ  اعظ  هزینه
 011ای کام  و  دهد کروری وجود ندارد که برنامه . اگرچه مطالعات نران می2شود پرداخت می

مومی داشته باشد که در سطح ملی قاب  اجرا باشد. برای مثال درآمد درصدی برای تأمین مالی ع
 11حادود   کناد،  های عمومی در بلژی  که بیرترین منابع دولتی را پرداخت می احزا  از کم 
 . (Karo Lein ,Weekers, Bart Maddend & Jonopp, 2009, p. 25-29) درصد است

های شخصی و خصوصای بخرای    ار کم روش مختلط یا ترکیبی روشی است که دولت در کن
کناد .در ایان روش معماوالا     های مختل  جباران مای   های کارزارهای انتخاباتی را به روش از هزینه

دهندگان از  میزان سه  دولت تا درصد معینی به میزان مرارکت احزا  و افراد در جلب توجه رأی

                                                           
توان ی  نظام تأمین مالی  ترین کرورها به ته خط تأمین مالی خصوصی است و انگلستان را ه  می . امریکا نزدی 0

شود، ولی  های غیرمستقی  دولتی به احزا  و کاندیداها دیده می خصوصی دانست؛ اگرچه بعضی از اشکال کم 
ای کارزارهای انتخاباتی وجود ندارد و جامعا انگلستان های دولتی مستقی  به احزا  و کاندیداها بر عموماا کم 

های دولتی  ترین کرور به ته خط کم  های دولتی مقاومت کرده است. انگلستان نزدی  در برابر این کم 
 های دولتی به نسبت امریکا و کانادا اختصاص داده است. است؛ چراکه اخیراا منابع بیرتری از کم 

 :ن  عمومی، مالی تأمین نظام خصوص بیرتر در مطالعا برای .2
Casas Zamora,Kevien, political funding and state funding systems an overview, Broking 

institution/university of Costa Rica ,may 2008.  
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ایان سیسات  باه دو شایوه در     های اجرای  . روش0شود های مردمی تعیین می طریق دریافت کم 
کاه    (matching system)ها سازی کم  های عینی دارد: نخست، روش معادل دنیای معاصر مصداق

ای از ایان روش معرفای کارد و دوم، روش اعتباار      را نموناه  2نظام تاأمین ماالی در آلماان    توان می
روش را بارای تراویق   ایان   اسات کاه   یییکی از کرورها 9فرانسهکه  (tax Rleif system)مالیاتی 
 .کار گرفته است ههای دولتی به احزا  سیاسی ب رد در کنار سایر کم های خُ کم 
 

 وضعیت موجود نظام تأمین مالی کارزارهای انتخاباتی در ایران
نگاهی به قوانین انتخاباتی ایران بیانگر این امر است که نظام تأمین مالی سیاسی در ایران حلقا 

تاارین و الغرتاارین بخاا  ایاان قااوانین اساات و ابزارهااا و  خاباااتی و ضااعی مفقااودۀ قااوانین انت
 طورکلی در این قوانین مورد غفلت قرار گرفته است. های تنظیمی تعام ت مالی به مکانیس 

 

 4ها محدودیت و ممنوعیت کمک .1
 گونه محدودیت و ممنوعیت طور کلی در خصوص کم  به نامزدها هیچ قوانین انتخاباتی ایران به

ها قانون احزا  است،  قانونی وضع نکرده است و در مورد احزا  ه  ازآنجا که قانون حاک  بر آن
ها مقارر نکارده و فقاط ماانع از      ها و منبع کم  گونه محدودیتی بر میزان کم  این قانون هیچ

 .0دریافت هرگونه کم  مالی و تدارکاتی از بیگانگان شده است

                                                           
عمومی در  های های ترکیبی اساساا بر همان مواردی تأکید دارند که در خصوص کم  موافقان و مخالفان نظام .0

چون در این نظام بخ  مهمی از هزینا کارزارهای  گیرد، نظام تأمین مالی عمومی مورد بح  قرار می
 شود.  انتخاباتی از طرف دولت پرداخت می

 Katz, Richard & Cortty, willam, HandBook -1ن : آلمان، مالی تأمین نظام خصوص در بیرتر مطالعا برای .2

of party politics,sage publication, 2006 .2- campagn finance : an 
overview,Australia,France,Germany,Israeal and United Kingdom, April 2009.available 
at.http://www.law.gov .3- state funding of political parties in Germaney,November 2012, 
http://Bundestag.de/htdocs-e/bundestag/function/party. 

 Juna, Barbara,"financing of political parties. برای مطالعا بیرتر در خصوص نظام تأمین مالی فرانسه، ن :9

and electoral campaign in france",Legal service ofcnccfppr.www.cnccfp.fr & political party funding 
in france.http://www.ambafrance-uk.org/politics-political-party-funding.html 

های  و بر کم ( Act 20009(PPERA), PART IV,sectoin 50)های مجاز را احصا کرده  . در انگلستان، قانون کم 7
های اشخاص حقیقی سق  اعمال شده است  اشخاص حقوقی شرایط خاصی اعمال کرده است. در امریکا بر کم 

(section 503(3), pub.LN (07-155), Bipartisian Campaign Reform Act 2002).  های  در فرانسه بر کم
 (code electoral art.L52-8)اشخاص حقیقی سق  تعیین شده و بر اشخاص حقوقی ممنوعیت مطلق حاک  است 

 . (German political Act, Art.25 & 24(a)) اند شمرده شده های غیرمجاز در آلمان برعکس انگلستان کم 

های دینی  های اس می و اقلیت های سیاسی و صنفی و انجمن ها و انجمن قانون احزا  و جمعیت 04 ۀماد .0
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 1ها . محدودیت و ممنوعیت هزینه2
گوناه   ای، قوانین انتخاباتی ایران سااکت اسات و هایچ    در خصوص ممنوعیت و محدودیت هزینه

گوناه   تاوان در ماواردی ایان    محدودیت و ممنوعیتی با این عنوان ذکار نراده اسات، ولای مای     
قاانون انتخاباات ریاسات     99ممنوعیت و محدودیت را از قاانون اساتنباک کارد؛ ازجملاه ماادۀ      

قاانون   66وش رأی و تطمیع در امر انتخابات را ممنوع کرده و نیز ماادۀ  جمهوری که خرید و فر
ها مجازات تعیاین کارده اسات.     صراحت ممنوع و برای آن انتخابات مجلس که همین موارد را به

عنوان ی   ای به گذار به بح  محدودیت و ممنوعیت هزینه رسد نگاه قانون نظر نمی هرچند که به
 ابزار تنظیمی باشد.

 

 2های دولتی به کارزارهای انتخاباتی کمک. 3
ها در نظام انتخاباتی ایران نه برای نامزدها وجود دارد و نه برای کارزارهای انتخابااتی   این نوع کم 

های عمومی غیرمستقی  در خصاوص کاندیاداهای ریاسات     احزا . فقط ی  شک  از اشکال کم 
 است.بینی شده  ی پی قانون انتخابات ریاست جمهور 06جمهوری مطابق مادۀ 

 
 
 

                                                                                                                                        
 .0961شهریور  4مصو  

عنوان یا    های حقوقی مواجه شده، ولی به ها در امریکا و انگلستان اگرچه با چال  محدودیت و ممنوعیت هزینه .0
 یرتر، ن :  کار گرفته شده است. برای اط عات ب ابزار به

the Regulation framework of political parties in Germany,united kingdom,Newealand and singapour,15 
april 2004.available at:http://www.legco.gov.hk. & Ewing,Keit, politics and law(oxford university 

press,1992) & Ohman,Mognus,political finance Regulation Around the world.,IDEA,database 

برانگیزترین ابزارها در میان سایر ابزارها است که منتقدان و  های دولتی به احزا  و کاندیداها از چال  کم . 2
موافقان زیادی دارد. برای مثال، درحالی که در آلمان و فرانسه و تقریباا تمامی کرورهای اروپایی این نوع 

های مالی مستقی  پرداخت  شود، در انگلستان کم  مستقی  و غیرمستقی  پرداخت می ها به شک  کم 
ها به شک  استثنایی با شرایط خاصی قاب  دستر  است.  شود و در امریکا ه  در سطح فدرال این کم  نمی

 برای اط عات بیرتر، ن : 
The Review of the funding of political parties:An intrim Assessment,October 2006,available 

atwww:partyfunding.gov.uk & political party funding in France,http://ambafrance-uk.org/politics-

party-funding.html & the money politics and transparency , campaighn finance incator,Assesshng 
Regulation andpractice in 45 contries around the world in 2012 &- Cassas Zamora , Kevin , , political 

finance and state funding systemes : an overview ,Brooking institution, university of casta rica , may 

2008 .& state funding of political parties in Germany.november 
2012,http://bundestag.de/htdocse/bundestag/function/party. 
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 1. نبود شفافیت در تعامالت مالی کارزارهای انتخاباتی در ایران4
در خصوص شفافیت تعام ت مالی کازارهای انتخابااتی افاراد و احازا  در ایاران قاانون کاام ا       

های انتخاباتی خود باه   ها و هزینه ساکت است. افراد هیچ الزام قانونی دربارۀ اع ن گزارش کم 
کناد.    بر فعالیت مالی احزا  نظارت می 01هاد ناظر ندارند. در خصوص احزا ، کمیسیون مادۀ ن

دار بایاد در دفااتر قاانونی ثبات      های پروانه های مالی گروه برابر این قانون، کلیا درآمدها و هزینه
ی برای و کمیسیون الزام قانون 2شود و در پایان سال برای بررسی در اختیار کمیسیون قرار گیرد

موجب هایچ قاانونی    گرفته به احزا  ندارد و نهاد ناظر ه  به های صورت ها و کم  افرای هزینه
ناماا داخلای شاورای     آئاین  99به افرای اط عات مالی کاندیداها و احزا  ملزم نیست. در مادۀ 

نگهبان آمده که مررو  مذاکرات مربوک به بررسای صا حیت نامزدهاای انتخابااتی باه لحاا        
 ایت حیثیت افراد محرمانه تلقی شده و انترار آن به دستور دبیر وابسته است.رع
 

 . فقدان نهاد نظارتی تخصصی و مستقل بر تعامالت مالی انتخابات5
عهاادۀ  وظیفااا اصاالی و انحصاااری نظااارت باار تعااام ت مااالی کارزارهااا در بیرااتر کرااورها بااه

شاوند. هرچناد    فاوتی نامیاده مای  های خاص و تخصصی مستق  است که با اسامی مت کمیسیون
قانون اساسی  30طور که از اص   ترین نام معموالا کمیسیون انتخاباتی است. در ایران همان شایع

هویداست، شورای نگهبان در کنار صا حیت پاساداری از شاریعت اسا م و قاانون اساسای دو       
پرسای   خاباات و هماه  ( و نظارت بار انت 31وظیفا خطیر دیگر، یعنی تفسیر قانون اساسی )اص  

گانا شورای نگهبان در قانون اساسی بیاانگر   های سه ( را برعهده دارد. اعطای ص حیت33)اص  
اهمیت و جایگاه مه  ایان نهااد در سااختار حقاوقی جمهاوری اسا می ایاران اسات )گرجای          

م و (. ازآنجا که نظارت شورای نگهبان بر انتخابات عاا 643-413، ص 0963ازندریانی و خادمی، 
فراگیر و در خصوص تمامی مراح  انتخابات از زمان ثبت نام تا پایان شمارش آرا و اع م نتاای   
است، لذا این شورا در تمامی مسائ  مربوک به انتخابات ازجمله مسائ  مالی نظارت و اع م نظار  

چنادان   نظران در نظام حقوقی ایران نظارت مالی بر انتخابات نماید. هرچند به عقیدۀ صاحب می

                                                           
عنوان ی  اص  غیرقاب  اغما  پذیرفته شده است  های انتخاباتی دنیا به . شفافیت تعام ت مالی در تمامی نظام0

مریکا و انگلستان که پول نق  بیرتری امین مالی خصوصی مث  أهای ت در نظام گیری قوانین خصوصاا و جهت
 :ن  ،اط عات بیرتر برایرود.  ند به سمت شفافیت بیرتر پی  میک انتخابات بازی می ادر نتیج

money in politics Handbook:a guid to increasing transparency in Emerging Democracies, office of 

Democracy and Humanitarian Assistance,US agency for international Devlopment Washington 

Dc,20523-3100.november 2003 .& Discloding campaign contribution to reduce 
Corruption,www.transparency policy.net/campaign-finance.php. 
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ای ص حیت خاصی را در این زمیناه باه شاورای نگهباان اعطاا       شود و هیچ فقره  مه  تلقی نمی
 (.999-902، ص 0913کند )گرجی،  نمی
 

 نظام مطلوب تأمین مالی کارزارهای انتخاباتی در ایران
گیاری   با توجه به تجربیات سایر کرورها و شرایط سیاسی اجتمااعی و تااریخی ایاران و جهات    

تواند ی  نظام ترکیبی دولتای و مناابع    های ترکیبی، این نظام مطلو  می ی به سمت نظامعموم
خصوصی باشد که ابزارهای تنظیمی متداول کارزارهای انتخاباتی در دیگر کرورها به شر  زیار  

 را مورد استفاده قرار دهد:
 

 ها . محدودیت و ممنوعیت کمک1
اهمیت است: نخست اینکه نظاام فعلای ایاران یا      ها از چند نظر دارای  در ایران موضوع کم 

های دولتی وجاود نادارد خاود     نظام خودتأمینی است؛ یعنی کاندیداها و احزا  ازآنجا که کم 
هاای کارزارهاای خاود هساتند و دوم اینکاه چاون ایان حاوزه          مسئول تأمین مخارج و هزیناه 

بادون ممانعات قاانونی از هار     توانناد   گذاری نرده است، درنتیجه احزا  و کاندیداها مای  قاعده
هاای اخیار    شخصی، خواه حقیقی و خواه حقوقی، تقاضای کم  نمایند و ساوم اینکاه در ساال   

هاا دوچنادان    های انتخاباتی نیاز بازیگران یعنی افراد و احزا  به کما   موازات افزای  هزینه به
التازام قاانونی باه     مالی فراوان انجامیده و عادم  های سیاسی شده است؛ به شکلی که به رسوایی

ای فراه  کرده است تا افاراد نتوانناد در ایان خصاوص      روشن کردن منابع و مبالغ کمکی زمینه
 .0مورد تعقیب و پیگرد قانونی قرار گیرند

در ایران بناباه دالیلای    (small contribution)های خُرد  های اشخاص حقیقی یا کم  کم 
شاود، موضاوعیت نادارد، ولای      نامیاده مای   2«مرارکت چا  پاولی  »چیزی که  ازجمله نبود آن

هاا عمادتاا باه     ها و خصوصاا پیمانکاران دولتی که کما  آن  های اشخاص حقوقی و شرکت کم 
ها و امتیازات اقتصادی و سیاسی در تمامی  دلی  جبران و ت فی پنهان و با هدف دریافت پاداش

 مند شود. ت قاعدهشد گیرد، الزم است به ای صورت می سطو  ملی، محلی و منطقه

                                                           
 ،(0911 تیر) ابهرود رادبه،: ن  کاندیداها، انتخاباتی هایهزینه افزای  خصوص در بیرتر اط عات برای. 0

 نق » ،(0911 تیر) سایه نیکانلو، ؛6-4ص ،60 شمارۀ ارتباطات، و مخابرات دنیای ،«مخابرات و انتخابات»
 .1-02ص ،22 سال سوم، شمارۀ اط عات، عصر تحلیلگران ماهناما ،«نه  انتخابات در نوین فناوری

که از طریق کم  مالی خُرد به افاراد یاا احازا ِ    ترین شک ، مرارکت سیاسی است  ترین و راحت معموالا ابتدایی .2
 پذیرد. انجام می مورد ع قه
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 ها . محدودیت و ممنوعیت هزینه2
ترین بخ  ی  نظام تأمین مالی سیاسای اسات. از لحاا      ها مه  محدودیت و ممنوعیت هزینه
طاوری کاه    شامول اسات، باه    های انتخاباتی ی  نگرش و روند جهاان  تطبیقی محدودیت هزینه

محاور هساتند.    انتخاباتی هزینه های تنظیمی کارزارهای توان گفت اغلب و شاید تمامی نظام می
پاذیری   تار و نظاارت   پاذیرتر، عملای   هاا، امکاان   ها به نسابت کما    مند کردن هزینه بح  قاعده

 تری دارد. آسان
ترین ابزار تنظیمی در نظام تاأمین ماالی    عنوان اصلی ها باید به محدودیت و ممنوعیت هزینه

های انتخابااتی باه    است که نخست، هزینه کار گرفته شود. برای این منظور الزم سیاسی ایران به
ای  تفکی  و با جزئیات توصی  شود که منابع در چه مواردی مصرف گردد و چاه اقا م هزیناه   

ها ازجمله هزینا خرید  ممنوع است. دومین اقدام در این زمینه ممنوعیت بعضی از اشکال هزینه
گاذاری اسات،    ای مه  برای قاعاده ه های انتخاباتی اشخاص ثال  از دیگر حوزه هزینه رأی است.

های انتخاباتی خصوصاا در بح  تخلفات انتخاباتی در  چراکه نق  این افراد در تبلیغات و فعالیت
مانند تمامی دنیا ی  نق  غالب و غیرقاب  اغما  اسات. قاانون در خصاوص اشاخاص      ایران به

میزان، نحاوه و دایارۀ فعالیات     طور دقیق و مفص  تعری  و نوع، ثال  باید اوالا این اشخاص را به
مناد ساازد.    ها با کاندیداها و احزا  را قاعده محلی(، نوع انتخابات و ارتباک آن -ای منطقه -)ملی

هاست که با عنوان طول و مادت کارزارهاای    ها بح  زمان هزینه از دیگر مسائ  مرتبط با هزینه
حادود کاردن دوران تبلیغاات و    شود. یکی از دالیا  و فلسافا وجاودی م    انتخاباتی شناخته می

ها بوده است. تجرباا عملای نراان     مرخص کردن طول دورۀ مبارزات انتخاباتی کاستن از هزینه
داده است که بخ  مهمی از مرک  و تخلفات انتخاباتی ناشی از هماان دورۀ قبا  از ثبات ناام     

ز ساوی مجلاس   است که قانون به آن توجهی نران نداده و حتی طی تفسیری که از این مااده ا 
عم  آمده و موضوع آن انجام تبلیغات قب  از موعد مجاز است، مجلس پاساخ   شورای اس می به
ممنوعیت تبلیغاتی از زمان ثبت نام تا زماان اعا م رسامی اساامی کاندیادهای      »داده است که 

 تأیید شده توسط هیأت اجرایی است و شام  قب  و بعد از زمان مذکور نخواهد بود. مرروک باه 
. در ایران این نوع تبلیغات قب  از موعد که معموالا بسیار 0«آنکه تحت عنوان کاندیداتوری نباشد

 گیرد، ولی عم ا هدف تبلیغات انتخاباتی است. بر است، به نام کاندیداتوری انجام نمی ه  هزینه
منصبان و مقامات دولتای اسات. بخا      ها بح  صاحب از موارد مه  دیگر در موضوع هزینه

گیارد کاه    زیادی از تبلیغات غیررسمی و خارج از مدت زمان انتخاباتی از سوی کسانی انجام می
خود جزء مقامات منتخب هستند و قصد ورود مجدد به صحنا انتخابات را دارند. قاانون در ایان   

                                                           
 06 ۀقانون انتخابات مجلس شورای اس می استفساریه ذی  ماد .0
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زمینه ساکت است و اصوالا خط تمایز بین اهداف انتخابااتی و اهاداف ناشای از وظاای  رسامی      
شادت نیااز باه     د؛ هرچند که تفکی  این امور از یکدیگر بسیار سخت است، ولای باه  وجود ندار

 گذاری دارد. قاعده
 

  های دولتی به کارزارهای انتخاباتی . کمک3
های دولتی به کارزارهای انتخاباتی احزا  و کاندیاداها در ایاران مساتلزم روشان      موضوع کم 

 ساختن چند مسئله است:
به این معنی که آیاا افاراد باازیگران صاحنا انتخاباات هساتند یاا        نخست، اصالت بازیگران. 
برناده و   رسد که در ایران کاندیداهای فردی نیروهاای پای    نظر می احزا ؟ به دالی  بسیاری به

گردان انتخابات هستند و اصالت بیرتری نسبت به احزا  سیاسی دارناد. لاذا در شارایط     صحنه
اهای فردی متمرکز شود. البته در ایان راساتا احازا  ها      های دولتی باید بر کاندید فعلی کم 

 سازی مورد توجه قرار گیرند.  گیری و فرهنگ باید برای کارکردهای روزمره و شک 
هاا در ایان زمیناه     های تخصیص منابع دولتی به احزا  و افاراد. معماوالا ما      دوم، م  

با احزا  ندارند، معموالا این منابع بین های کاندیدامحور که افراد ارتباطی  متفاوت است. در نظام
شود. در خصوص احزا  ه  معموالا بار اساا  درصاد آرا و     مساوی تقسی  می طور کاندیداها به

یابد. در ایران چون کارکرد احزا  و میزان وابستگی  دست آمده منابع تخصیص می های به کرسی
صااا در کارزارهاای انتخابااتی محا      کاندیداها به احزا  نظام خاصی ندارد و فعالیت حزبی خصو

گذاری  توان در  روشنی از میزان تأثیر رغ  وجود احزا  مختل  نمی  بح  و مناقره است، علی
 دست آورد.   ها بر نتای  انتخاباتی به آن

هاسات کاه    های دولتای ناوع ایان کما      . بح  دیگر در خصوص کم ها سوم، انواع کم 
های غیرمساتقی  از   شود. کم  یرمستقی  دولتی تقسی  میمعموالا به دو نوع کم  مستقی  و غ

یابناد و فقاط در طای     جهات مختل  ازجمله اینکه مستقیماا برای اهداف کارزاری اختصاص می
مدت انتخابات قاب  پرداخت هساتند و اینکاه مساتقیماا در جهات ماوردنظر یعنای کما  باه         

ها از اهاداف ماوردنظر وجاود     ن انحراف آ شود، کارزارهای انتخاباتی احزا  و کاندیداها هزینه می
هاای مساتقی  اسات. ولای در ایاران       پذیری و غیره مفیادتر از کما    طور نظارت ندارد و همین

مانند  های پستی  های رادیو تلویزیونی، اماکن عمومی و ارسال های غیرمستقی  مانند پخ  کم 
 و انگلستان جایگاهی ندارد. ویژه کرورهای اروپایی مث  فرانسه، آلمان  سایر کرورها، به

دسات آوردن آن بیراتر و باه هماین      تر، انگیزه برای باه  های مستقی ، راحت پرداخت کم 
تر است. به همین دلی  باید سیستمی طراحی شاود کاه    نسبت کنترل و م   توزیع آن سخت

  باعا   پذیر باشاد و ها   تر و ه  قاب  حسابرسی و شفافیت تر، ه  کاربردی ه  به عدالت نزدی 
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های دولتی جبران بخری یا درصادی از   های پرداخت مستقی  کم  سوءاستفاده نرود. از شیوه
هاا مفیادتر    رسد در ایران این ناوع کما    نظر می های انتخاباتی است، مانند فرانسه، که به هزینه

باشد. ازجمله مسائ  مه  در این خصاوص بحا  نیااز باه مناابع ماالی بارای تبلیغاات قبا  از          
های پول در نظام  ها و آفت ابات است که چنانچه این منابع در دستر  نباشد یکی از آسیبانتخ

شود و این همان توجه و گرای  به سمت ثروتمندان برای تأمین مالی کاارزار   سیاسی هویدا می
به ایان   است که درحقیقت یکی از اهداف نظام تأمین مالی سیاسی جلوگیری از این اقدام است.

های دولتی را قب  از شروع  م تأمین مالی سیاسی مطلو  باید حداق  بخری از کم منظور نظا
تواند در ایاران باا توجاه باه      تبلیغات انتخاباتی در دستر  افراد و کاندیداها قرار دهد. اینکار می

 تجربا آلمان شک  بگیرد.
 

 های انتخاباتی . شفافیت هزینه4
ن شفافیت مسائ  مالی انتخابات ی  ضرورت اسات.  در طراحی نظام تأمین مالی سیاسی در ایرا

در کنار طراحی هر نظامی، چه خصوصی و خودتأمینی و چه مختلط و ترکیبی، وجود ی  نظاام  
افرای کام  مالی انتخابات الزم و ضروری است. وظیفا شفافیت به شک  خااص بایاد باه نهااد     

ها، این اط عاات را در   و هزینه ها های مالی کم  مسئول واگذار شود که پس از دریافت گزارش
آوری و به شک  مطلو  در اختیار و دستر  عموم از طریق ی  وبسایت قارار   موعد مقرر جمع

منظور کارکرد بهتر نظام شفافیت، قدرت انتخاا  اط عااتق قابا  افراا      دهد. بدیهی است که به
کار باید انحصاراا در دست  نباید به شک  غیرمتمرکز در دست نهادهای دیگر قرار گیرد، بلکه این

 نهاد ناظر انتخاباتی باشد.
زند  موانع دیگرِ موضوع شفافیت در ایران، بیرتر حول محور حری  خصوصی اشخاص دور می

داشتن بسایاری از اط عاات ماالی اسات؛ حتای       که در حقیقت عاملی برای توجیه و مخفی نگه
گیری این نظام شافافیت   ر شود. شرک شک تواند به ردّ ص حیت کاندیداها منج اط عاتی که می

تری باه ناام مصالحت عماومی در      جایی که مصلحت بزرگ -این است که حوزۀ حری  خصوصی
طوری که این حوزه در بسیاری از کرورها زمانی که بحا    نرینی نماید؛ همان عقب -میان است

 .0نرینی کرده است فساد در میان باشد به نفع مصلحت جامعه عقب

                                                           
 فرانسه ایران، در انتخاباتی هایهزینه شفافیت و مطلو  حکمرانی در شفافیت نق  خصوص در بیرتر مطالعا برای .0

 حقوق فصلناما ،«مطلو  حکومت تحقق در شفافیت نق » ،(0911 تابستان) هرمز ز،زنو یزدانی: ن  امریکا، و
 در انتخاباتی های هزینه شفافیت تطبیقی (، بررسی0932مصطفی )تابستان  ، زادهزمانی و 0 شمارۀ عمومی،
 .شیراز احدو اس می آزاد ناما کارشناسی ارشد، دانرگاه ایران، پایان و امریکا، فرانسه انتخاباتی های نظام



 877  ...انتخاباتی کارزارهای مالی تأمین مطلوب نظام

 

  نظارتی تخصصی و مستقل بر تعامالت مالی انتخابات . نهاد5
طلباد کاه یا  نهااد      امروزه سیر تحوالت و جریانات انتخاباتی و نق  پررنگ مسائ  ماالی مای  

نظارتی خاص و مستق  به شک  تخصصی برای نظارت بر تعاام ت ماالی کارزارهاای انتخابااتی     
گیاری سیاسای کاندیاداها را     غدغا جهات شک  گیرد. چراکه تاکنون نهاد ناظر در ایران بیرتر د

 دستی مالی انتخابات را. داشته است تا س متی و پا 
موجاب تفسایری کاه     گیری این نهاد در ایران با ی  مانع قانونی قوی مواجه است. باه  شک 

عما  آورده، نظاارت در    از قانون اساسی به -که خود نهاد ناظر بر انتخابات است -شورای نگهبان
و مباح  مربوک به انتخابات در انحصار شورای نگهبان است و در موقعیت فعلای از  هما مراح  

ماوازات   تاوان باه   لحا  قانونی و قدرت تفسیری که قانون به شورای نگهبان بخریده است نمای 
شورای نگهبان نهاد ناظر مستقلی تعبیه کرد؛ چراکاه نظاارت هار نهااد دیگاری در تعاار  باا        

گیرد. شاید در وضعیت کنونی چااره و راهکاار ایان     ی نگهبان قرار میهای غالب در شورا دیدگاه
 رسمیت برناسی : باشد که نظارت شورای نگهبان را به دو شک  در این حوزه به

های عمومی و سیاسی را که شورای نگهبان حساسیت زیادی بار   اول اینکه مبح  ص حیت
و درحقیقت این بخ  از ص حیت شورای نگهباان   0آن دارد همچنان به این شورا واگذار گردد

های کلی اب غی انتخابات ه  مؤید همین امار اسات کاه     چال  کریده نرود؛ چراکه سیاست به
 رنگ شود. نظام در شرایط کنونی تمایلی ندارد این نق  شورای نگهبان ک 

رای نگهبان قارار  های انتخاباتی، کسانی که مورد تأیید شو اما در مبح  دوم نظارت بر هزینه
رساد در ظااهر امار شاورای      نظار نمای   اند به کمیسیون مستق  انتخاباتی سپرده شوند. به گرفته

عناوان   نگهبان مخالفتی با این نظارت داشته باشد؛ ضمن اینکه شورای نگهبان در این فرایند باه 
اسات. در  الخطا   نهاد عالی و مرجع رسیدگی به شکایات و تجدیدنظر است که تصمی  آن فص 

مواردی که بح  تعار  منافع وجود دارد؛ برای مثال، زمانی که خود اعضاای شاورای نگهباان    
کاندیداهای مجلس خبرگان هستند، بح  نظارت و تأیید ص حیت از سوی نهاد دیگری صورت 
گیرد، چراکه منطقاا و عق ا کسانی که با ه  رقیب هستند نبایاد در خصاوص صا حیت و عادم     

گیری کنند و بحا  نظاارت بار اماور ماالی کاندیاداهای مجلاس         ای خود تصمی ص حیت رقب
 ترین وظای  این کمیسیون به شر  زیر است: خبرگان ه  به همین کمیسیون واگذار شود. مه 

                                                           
های متفاوتی وجود دارد که موضوع این  . در خصوص موضوع ص حیت کاندیداها در انتخابات مختل  دیدگاه0

ها به موارد مالی ربط دارد به بح  این مقاله مربوک است. برای اط عات  مقاله نیست، ولی زمانی که ص حیت
(، 0936شورای نگهبان، ن : یاوری، اسداله )ها از سوی  ها و بح  ص حیت بیرتر در خصوص انواع نظارت

، فصلناما تحقیقات حقوقی، شمارۀ «دیگر تأملی :نگهبان شورای توسط انتخابات نامزدهای ص حیت بررسی»
 . 209-224، ص 11
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 و هاا  گازارش  دریافت طریق از احزا  و افراد انتخاباتی کارزارهای مالی امور بر نظارت 
 ها. آن دربارۀ نظر اظهار و انتخاباتی های هزینه صورت

  و هاا  کما   توصای   هاا؛ یعنای   کما   و هاا  هزیناه  ماهیت خصوص در گیری تصمی 
 انجاام  کمیسایون  از ساوی  بایاد  تخصاص  و کار ماهیت لحا  به انتخاباتی های هزینه
 .پذیرد

 ارساال  بارای  زماانی  مهلات  تعیاین  و دهای  گازارش  نحوۀ و گزارشی های فرم طراحی 
 .مالی های اظهارنامه

 بررسای  و دریافات  را کاندیاداها  و احازا   ماالی  اط عاات  کمیسیون این ااصرف چون 
 بارای  هاا  روش ساایر  یاا  وبساایت  طریق از دریافتی مالی اط عات افرای لذا کند،  می

 کاه  اسات  الزم افراا  خصوص در. است کمیسیون این وظای  ترین مه  از عامه اط ع
 در ماانعی  آن باه  توس  با تا نرود افراد خصوصی حری  اص  رعایت مرمول افرا این
 .باشد داشته تام اختیار زمینه این در کمیسیون و گردد ایجاد سازی شفاف راه

 و مارتبط  نهادهاای  و کاندیاداها  و احازا   باه  انتخابااتی  هاای  توصایه  و های مرورت 
 و کاندیاداها  باه  احضااریه  و اخطار و اس می شورای مجلس به قوانین اص   پیرنهاد
 قانون. نقض از پیرگیری جهت در قانون با اعمال انطباق و رفتار صحیحت برای احزا 

 بااه کاندیااداها و احاازا  انتخاباااتی مااالی تخلفااات ارجاااع خصااوص در الزم اقاادامات 
 مجاازات  مساتوجب  انتخاباات  ماالی  قاوانین  نقاض  کاه  درصورتی عمومی های دادگاه
نیز  باشد و داشته دولت کارمندان و مجریان برای اداری تخلفات عنوان یا بوده کیفری
 صاورت  در انتخابااتی  دادگااه  طریاق  از کمیسایون  خود از سوی مالی مجازات اعمال
 .است مالی های مجازات مستوجب که مالی مقررات نقض

 

 های اجرایی جرایم و تخلفات و ضمانت
داناد  مند گر ها را مرخص و قاعده ها و مجازات در این زمینه قانون باید به شک  شفاف مسئولیت

چنان خفیا  باشاد کاه     ها نباید آن و تناسب بین جرم و مجازات حتماا باید رعایت شود. مجازات
چنان شدید که امکان اعماال آن وجاود نداشاته     قدرت بازدارندگی خود را ازدست بدهد و نه آن

 باشد.
 

 انتخاباتی هایمجازات. 1
تبار انتخا  کاندیدا اثرگاذار اسات و   هایی است که بر اع های انتخاباتی مجازات منظور از مجازات
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شام  سلب ص حیت و یا محرومیت از شرکت در انتخابات به مدت معین پس از قطعیت حکا   
ها در صورتی قابا  اعماال اسات کاه تخلا ، قصاور در        . این مجازات0شود یا ابطال انتخابات می

 ها مربوک باشد. ت کم ها و یا تخلفات به دریاف ها یا تجاوز از حد مقرر هزینه تسلی  حسا 
 

 مالی هایمجازات. 2
هاای انتخابااتی کاندیاداها را     های مالی در مواردی اسات کاه دولات بخرای از هزیناه      مجازات 

هاا   کند. در این نوع مجازات طور مستقی  بر اسا  معیارهایی کم  مالی می پرداخت کرده یا به
تواناد باه نسابت     یدا یا حز  نمیدر صورت بعضی از تخلفات مالی به ترخیص کمیسیون، کاند

های مالی عمومی و یاا جریماا    تخل ، منابع عمومی دریافت نماید یا به استرداد بخری از کم 
 شود. معادل یا بیرتر از مبلغ تخل  ملزم می

 

 اداری هایمجازات. 3
در مواردی است که مجریان امور که عمدتاا کارمندان دولات هساتند قبا  یاا هنگاام برگازاری       

 هایی که موضوع قانون تخلفات اداری هستند. تخابات مرتکب تخل  شوند؛ مجازاتان
 

 کیفری هایمجازات. 4
دو نوع مجازات کیفری قاب  اعمال است؛ یکی مجازات زندان و دیگری جریما نقدی و یا هر دو. 

تااده  ها در مواردی است که نقض شدید قانون و با عل  و آگاهی و سوءنیت اتفااق اف  این مجازات
های کثی  و دریافت کم  از اشاخاص غیرمجااز و یاا ماواردی      باشد؛ مواردی مث  دریافت پول

 مث  خرید و فروش آرا. 
گرفتاه و احکاام مرتکباان     های صاورت  در اقدام بعدی در راستای اثرگذاری بیرتر باید مجازات

                                                           
در خصوص ریاست جمهوری به لحا  تبعات سیاسی و اجتماعی ردّ اعتبار انتخاباتی کاندیدای پیروز  .0

عم ا امکان کمی دارد. برای مثال در فرانسه نتای  انتخابات ریاست جمهوری قب  از اینکه آفرین است و  مرک 
تواند  ها نمی شود و این حسا  و کتا  های مبارزات انتخاباتی مورد بررسی دقیق قرار گیرند، اع م می حسا 

شده باشد، احتمال کمی  مورد چال  قرار گیرد و درحالتی که قوانین و مقررات از سوی کاندیدای پیروز نقض
کار گرفته شوند؛ هرچند که موارد ابطال انتخابات نمایندگان پارلمان  دارد مجازات مقررشده در قوانین هرگز به

شورای »(، 0916زاده، جواد )تابستان  های اخیر گسترش یافته است. برای مطالعا بیرتر، ن : تقی در سال
، فصلناما حقوق اساسی، سال «پرسی همه و جمهوری ریاست انتخابات بر نظارت و فرانسه اساسی قانون

 .000-002، ص 1چهارم، شمارۀ 
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برساد. معماوالا در    های مقتضی به اط ع عاما ماردم  شده، به روش تخل  و جرای  انتخاباتی قطعی
ایران یا مجازاتی در این خصوص وجود ندارد یا اگر احیاناا کاندیادایی مجاازات شاود باا توسا  باه       

رساد.   ها به اط ع افکار عماومی نمای   گونه مجازات حفظ حری  خصوصی و آبروی افراد جزئیات این
ل نماینادگی دلیا    الزم است در مواردی که مسائ  مادی و مالی در خصوص ردّ ص حیت یا ابطاا 

بوده است، بح  حری  خصوصی مانع از بیان آن و اط ع عاماه نگاردد )عااملی کاه بارهاا شاورای       
 رسانی کرده است(. های انتخابیه را اط ع نگهبان با استناد به آن دالی  ردّ ص حیت یا ابطال حوزه

ت. با توجاه باه   از دیگر موارد در این خصوص برای تأثیرگذاری بح  عدم اطالا دادرسی اس
موقع با متخلفان است، الزم است کاه در   اینکه اثرگذاری این قوانین منوک به برخورد قاطع و به

گونه موارد اطالا دادرسی صورت نگیرد و ب فاصله پس از انتخابات با متخلفان برخورد شاود   این
قوه متنبه شوند و ها   و این برخورد به اط ع افکار عمومی برسد تا از این طریق ه  متخلفان بال

اعتماد عمومی به نظام سیاسی و خصوصاا فرایندهای انتخاباتی حاصا  گاردد. ایان مها  انجاام      
طرف، مستق  و باااراده بارای اعماال مجاازات      های انتخاباتی بی نخواهد شد مگر با ایجاد دادگاه

خصوص را به اطا ع  ای و ارتباطی آزاد که اط عات در این  قانونی مقرر و وجود ی  نظام رسانه
طرف، باانگیزه و دارای قدرت  همگان و عموم مردم برساند. البته وجود ی  نهاد ناظر مستق ، بی

 کافی ه  از شرایط الزم است.
 

 نتیجه
نظام تأمین مالی کارزارهای انتخابااتی باا توجاه باه نقا  پررناگ پاول در دنیاای اماروزی از          

نادرت   ی جهاان باه   دلی ، تقریبااا در باین کراورها    ضروریات هر نظام انتخاباتی است. به همین
توان کروری را یافت که در جهت کنترل پول در فرایندهای انتخاباتی از ابزارهاای تنظیمای    می

استفاده نکرده باشد. اگرچه هما کرورها با توجه به بافت اجتماعی، فرهنگی، تاریخی و سیاسای  
المللی در این  همین دلی  هنوز استانداردهای بین گیرند و به کار می خود ابزارهای مختلفی را به

باره شک  نگرفته است، ولی در مورد کاربرد بعضی از ابزارها مانند شفافیت، تقریبااا یا  اجمااع    
وجود دارد. نظام مطلو  در این خصوص نظامی است که با شناساایی عواما  تأثیرگاذار     جهانی 

جریاان اناداختن    گیز را حذف، منابع کافی را بارای باه  ان مالی بر انتخابات، منابع ناسال  و مفسده
هاای غیرضاروری را کااه  دهاد و از طریاق یا         ی  انتخابات منصفانه تأمین نماید و هزینه

 سیست  باز و شفاف و پاسخگو زمینا اعتماد عمومی به انتخابات را فراه  سازد.  
و ابزارهای اصلی کنترل پول  ایران از معدود کرورهایی است که تاکنون فاقد این نظام بوده 

در فرایندهای انتخاباتی مورد غفلت قرار گرفته و اماروزه وقات آن فارا رسایده کاه یا  نظاام        
مطلوِ  تأمین مالی سیاسی با توجه به تجرباا ساایر کراورها و بافات جامعاا ایاران تعریا  و        
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هاای دولتای و    م تواند ی  نظام تأمین مالی ترکیبی مرتم  بر ک کاربردی گردد. این نظام می
های دقیق تخصایص مناابع دولتای     منابع شخصی و خصوصی با مرخص کردن معیارها و م  

های خرد مورد تراویق قارار    های ک ن باید سق  اعمال گردد، درحالی که کم  باشد. بر کم 
ای باید مرکز ثق  نظام تأمین مالی سیاسی مطلاو  در   های هزینه گیرد. محدودیت و ممنوعیت

ای شک  نگیرد، دوم اینکه نیاز باه مناابع ماالی     ن باشد تا از این طریق، نخست، رقابت هزینهایرا
تواناد بار    ای مای  کمتر شود و سوم، به ی  انتخابات منصفانه کم  کند. این محادودیت هزیناه  

 های انتخابیه متغیر باشد. اسا  نوع انتخابات )ملی، استانی و شهرستانی( و حوزه
ابزارها عنصر اصلی و عاما  موفقیات ایان نظاام، شافافیت و افراا اسات.        در کنار هما این 

چنانچه شفافیت و افرا وجود نداشته باشد، میزان اثرگذاری و سنج  دقیق ایان ابزارهاا عما ا    
غیرممکن است. وجود ی  نظام شفاف و افرا، شرک ضاروری و الزم موفقیات و مطلوبیات ایان     

 ی است.نظام تأمین مالی کارزارهای انتخابات
نتیجا بررسی اقدامات مالی کاندیداها و احزا  پس از انتخابات در صورت نقض قوانین بایاد  

تواند شاام  اعتباار انتخابااتی نماینادگان ها        ها منجر گردد که این مجازات می به مجازات آن
جمهور با توجه  های تأمین مالی سیاسی در خصوص رئیس مانند تمامی نظام برود؛ هرچند که به

به پیامدهای سیاسی و اجتماعی آن امکاان کمتاری وجاود دارد، ولای در خصاوص نماینادگان       
 پذیر است. مجلس و نمایندگان شوراهای محلی امکان

هاا و وجاوه زنادگی سیاسای      های تأمین مالی سیاسی بنابه ذات خاود باا ساایر بخا      نظام
اسی مساتلزم تغییارات   اجتماعی مرتبط است، به همین دلی ، طراحی ی  نظام تأمین مالی سی

ها اسات. موفقیات ایان نظاام در ایاران باه اصا حات و تغییارات قاانونی           قانونی در سایر حوزه
هایی مانند دسترسی آزاد به اط عات و گردش اط عاات وابساته اسات کاه      خصوص در حوزه به

اسات. از   ارتباک مستقی  با بح  شفافیت دارد که مرکز ثق  تعام ت مالی کارزارهای انتخاباتی
ها، تعار  منافع است که مرک  جدی در تصویب قوانین ماالی انتخاباات و اجارای     دیگر حوزه

نفع هستند.  این قوانین است؛ چراکه تصویب و اجرای قوانین در دست کسانی است که خود ذی
تواند بسیاری از اص حات در این حوزه را باا   های کلی نظام در خصوص انتخابات ه  می سیاست

گیاری یا     ترین موضوع، ارادۀ سیاسی در کلیت نظام بارای شاک    ک  مواجه سازد. اما مه مر
رسد در شارایط فعلای    نظر می نظام تأمین مالی سیاسی کارآمد است؛ چیزی که در ظاهر کار به

 وجود ندارد.
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