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اي بر منابع مالی تبلیغات انتخاباتیدرآمدي مقایسه
)هاي انتخاباتی ایران، فرانسه، روسیه و امریکامطالعه نظام(

**فردوس صابرماهانی- شجاع احمدوند

)21/11/1394: تاریخ پذیرش–25/7/1394: تاریخ دریافت(

چکیده
هاي تبلیغاتی نامزدهـا نقـش مهمـی در سـالمت نظـام انتخابـاتی و همچنـین        تأمین صحیح هزینه

اصول حاکم بر تبلیغـات  . هاي مربوط داردجلوگیري از فسادهاي مالی و سیاسی بعد از احراز پست
یاسـی جمهـوري   اما قوانین انتخابات سدهدیبخش مهمی از قوانین انتخاباتی را به خود اختصاص م

اسالمی ایران توجه کافی به نظارت بر بعد مالی تبلیغات انتخاباتی نشان نداده است و ایـن اجمـال و   
هاي تبلیغات اسـت کـه در قـوانین انتخابـاتی اغلـب      نارسایی هم شامل عدم تعیین سقف براي هزینه

. اسـت هـا نـه یین هزبه منابع تأمین ایتوجهو هم شامل کمشده استتوجهبه آن کشورها کمابیش 
در این مقاله ضمن تحلیل و تبیین ضـرورت نظـارت بـر تـأمین صـحیح منـابع مـالی و تعیـین سـقف          

روسیه و تطبیقی در حقوق انتخاباتی کشورهاي فرانسه،مطالعهاز طریقهاي تبلیغاتی انتخاباتهزینه
.استشدهایاالت متحده آمریکا، راهکارهاي بهبود سالمت مالی انتخابات، ارائه

منابع مالی، سـالمت  قانون انتخابات، نظارت، سقف هزینه تبلیغات،: کلیديگانواژ
.مالی انتخابات

نویسنده مسئول(دانشیار علوم سیاسی دانشگاه عالمه طباطبائی           (shojaahmadvand@gmail.com

ossaber@gmail.comferdفردوس                    مربی حقوق عمومی دانشگاه پیام نور**
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مقدمه. 1
يهـا شیوه در میان دیگر روشنیترکیعنوان غیر دموکراتبهيریگيدر دموکراسی آتن، رأ

ردم بـود کـه   ، چرا که این بـاور در میـان مـ   رفتیموجود براي انتخاب مقامات رسمی به شمار م
و شـهروندان معمـولی در   شـود یشده مشدن افراد ثروتمند و بیشتر شناختهانتخابات باعث انتخاب

دیدگاهی کـه بـراي مـردم آن زمـان آتـن بیشـتر دموکراتیـک        .این شیوه شانسی نخواهند داشت
وند این بود که تمام مردم در مجمعی که به روي عموم باز و آزاد است، جمـع شـ  دیرسینظر مبه

بـه کـار و خـدمت بـراي     ياو در آنجا از طریق قرعه مقامات رسمی انتخاب شوند که براي دوره
اقتضائات جهـان کنـونی در حـال حاضـر     )Connor, 2005: 351Robertson and(.کشور بپردازند

در اکثر قوانین اساسـی  «این اساس براعمال دموکراسی نموده است ويوهیانتخابات را بهترین ش
گیـل (»شاهد پذیرش حق رأي همگانی، عام و برابر هسـتیم یالمللنیقوانین انتخاباتی و اسناد بو

براي رفع ایرادات مطروحه بر موضـوع انتخابـات و افـزایش    نیزییهااما تالش.)67: 1379واس، 
.کارایی آن صورت گرفته است

امور سیاسـی، اگرچـه  مشارکت همگانی در آزادي و رقابت در امر تعیین سرنوشت از طریق
.داردهمـراه  بـه نفسه مطلوب است، اما میل به قدرت عاملی است که اکثـراً رقابـت ناسـالم را   فی

.پذیرفته شده استبراي احتراز از مفاسد احتمالی، امر نظارت بر آراي عمومی 

حقــوق عمــومی، ارزشــی يتــرین مفــاهیم در حــوزهقــانون یکــی از مهــماصــل حاکمیــت
شـود  بررسـی مـی  قـانون  ارزیابی هر نظام سیاسی و حقوقی با مالك حاکمیـت . ردشمول داجهان

انجـام  بر اساس این اصل، مقامات و نهادهاي حاکم دولتی موظف به.)1385:7مرکز مالمیري،(
در نظام مبتنـی بـر حکومـت    . ي دمکراتیک هستندوظایف خویش بر اساس قانون در یک جامعه

قــانونی اسـت و هـر چیــزي غیـر از آن در مغــایرت آشـکار بــا     قـانون، نظـارت مطلــوب، نظـارت    
).220: 1390هاشمی،(حاکمیت قانون خواهد بود

قوانین انتخاباتی کشور ایران در بعد نظـارت قـانونی بـر مسـائل مـالی انتخابـات در سـه جنبـه         
ضـعف در  )ب. شده براي تبلیغاتصرفهاي ضعف در نظارت بر میزان هزینه)الف: ضعف دارد

. هـا نـه یضعف در نظارت بر منبع تـأمین ایـن هز  ) ج. کرد منابع مالی نامزدهات بر نحوه هزینهنظار
کاندیداها هیچ الزامی در خصوص ارائه اطالعات مالی انتخاباتیشان ندارند، بعـد از انتخابـات نیـز    

و اغلـب مـدعی هسـتند کـه از منـابع      ردیـ گیهـا صـورت نمـ   هیچ نظارت قضایی یا سیاسی بر آن
اگر این . اندهاي تبلیغاتشان را دادهاند  یا حامیان گمنام هزینههایشان را تأمین کردههزینهشخصی 

کننـدگان نیخـواري و اعمـال نفوذهـاي نـارواي تـأم     منجـر بـه ویـژه   ،منابع گمنام شخصـی باشـد  
نامزد پیروز خواهـد شـد و ممکـن اسـت ایـن منـابع گمنـام        يهاي انتخاباتی، در امور حوزههزینه
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ردستشـان یدولتی زيهااز حسابندینمایخود صرف مدلخواههایی را که براي کاندیداي نههزی
.کنندنیتأم

روسیه، فرانسه و آمریکااعمال نظارت مالی بر انتخابات در کشورهاييهاروش. 2
معموالً نظارت بر انتخابات هم مرحله مراقبت و پیشگیري از وقـوع تخلفـات انتخابـاتی و هـم     

). 182: 1382،هاشـمی (شـود یوفصل دعاوي انتخاباتی را شامل مپیگیري شکایات و حلمرحله 
نهاد ناظر بایستی در هر انتخاباتی احراز نماید که اوالً منابع مـالی و پـولی تبلیغـات کاندیـداها در    

هـاي غیرقـانونی، کشـورهاي خـارجی و افـراد     انتخابات شفاف بوده و کاندیـداها توسـط گـروه   
دسامبر 17مصوب 130/46قطعنامه ) 6(در این راستا بند. شوندحمایت و تغذیه نمیصالحیت بی

نکـردن احترام به اصول حاکمیت ملی و عدم مداخلهزمینهمجمع عمومی سازمان ملل، در1991
خواهد کـه از هرگونـه   انتخاباتی، قویاً از تمام کشورها میهايها در جریاندر امور داخلی دولت

هـاي  غیرمسـتقیم و هـر نـوع حمایـت آشـکار و نهـان از احـزاب یـا گـروه         تقیم یاکمک مالی مس
هـاي انتخابـاتی در هـر کشـور     الشـعاع قـرار دادن جریـان   اعمالی براي تحـت سیاسی و نیز هر نوع

يو تبلیغـات بـه صـورتی نباشـد کـه اراده     ) سایت مجمع عمومی سازمان ملل.(ورزندخودداري
ــر   ــأثیر ق ــردم را تحــت ت ــردم در معــرض خرواقعــی م ــار داده و آراي م ــع شــوددوفروشی واق

هـاي انتخابـاتی   ها معمـوالً بـراي کنتـرل هزینـه    ناظران انتخاباتی و دولت.)47: 1381کدخدایی،(
:شودیها پرداخته ماند که به آنکاندیداها تدابیري اندیشیده

هاي انتخاباتتعیین سقف هزینه. 2- 1
بـه  خصـوص ي تبلیغـات و نبـود شـفافیت مـالی در ایـن      هـا هزینـه بـراي سـقف  نکـردن تعیین

و زمینـه سوءاسـتفاده برخـی کاندیـداها را فـراهم      کنـد یبرگزاري انتخابات سالم خدشـه وارد مـ  
کـرد هـر نـامزد، قضـاوت افکـار عمـومی جامعـه مـانع از آن         با تعیین میزان دقیق هزینـه . آوردیم

پیـروزي در  يجـه یرفاً به همـین دلیـل بـه نت   خواهد بود که نامزدي که بیشتر هزینه کرده است، ص
هم منع شده -43اصل6بند-شود و از اسراف و تبذیر که ازنظر قانون اساسیترکیانتخابات نزد

هـا نهیدر این بخش به بررسی قوانین مربوط به تعیین سقف هز. عمل خواهد آمداست، ممانعت به
: استدر کشورهاي فرانسه، روسیه و آمریکا پرداخته شده

سـقف  ،دهـد یهایی که نـامزد انجـام مـ   براي هزینهقانون جامع انتخابات فرانسه، 52-11ماده 
یروزرسـان تعیین کرده است که این سـقف بـا میـزان جمعیـت حـوزه انتخابیـه ارتبـاط دارد و بـه        

شـده توسـط هـر    صـرف هـاي انتخابـاتی   در انتخابـات بـراي هزینـه   «: بر اساس ایـن مـاده  .شودیم
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مبلـغ حـداکثر، بـر اسـاس تعـداد سـاکنان حـوزه انتخابـاتی         . اسـت شـده یـین ا، حـداکثر تع کاندید
یـورو بـراي هـر    38000بـراي انتخابـات نماینـدگان مجلـس     هـا ینـه حـداکثر هز : استشدهیینتع

این حداکثر هـر سـه سـال،    . شودییورو اضافه م% 15براي هر سکنه حوزه انتخابیه . ستاکاندیدا
روز ملـی آمـار و مطالعـات اقتصـادي بـه     مؤسسـه ال شـاخص هزینـه زنـدگی    با اعمـ يادر مصوبه

هدایاي اهداشده توسط شخص حقیقی کامالً مشخص بـراي  : داردیمقرر م52-8ماده.»شودیم
یـورو تجـاوز   4600از توانـد یبودجه انتخاباتی یک یا چند کاندیدا در یک انتخابـات، نمـ  نیتأم

هـاي مجـاز   درصـد مبلـغ هزینـه   20از توانـد یبه کاندیـدا نمـ  نماید و مجموع ارقام هدایاي نقدي
، برابر یا بیشتر از پانزده هـزار یـورو باشـد، تجـاوز     52-11که چنین مبلغی با اجراي مادهیدرزمان

.کند
آمـده  2002در آمریکا حد کمک به نامزدها در قانون مبارزات انتخابـاتی دوحزبـی مصـوب   

دالر به ازاي هر نامزد در هر انتخابـات قـرار داده شـده    2000این قانون حد 307در بخش . است
307دالر در سـال و در بخـش  10,000حد کمک به کمیته حزب ایـالتی تـا   102بخشدر. است

محـدودیت بـر مجمـوع    307دالر در سـال و در بخـش  25,000حد کمک به کمیته حزب ملـی  
همچنـین  304در بخـش . تسـاله قـرار داده شـده اسـ    2دالر در هر نوبـت 95,000ها حد کمک

در . شده پس از انتخابات وجـود دارد دالر، از مبالغ کمک25,000محدودیت بازپرداخت وام تا 
دالر 35,000به نامزد مجلس سنا وجود دارد که حـد  يهامحدودیت ویژه در کمک307بخش

.در سال انتخابات است
میلیـون روبـل   700یـداها بـه میـزان    هاي انتخاباتی کاندبراي هزینهشدهنییدر روسیه سقف تع

قــانون52-8توجــه اســت کــه در کشــور روســیه طبــق مــاده ایــن نکتــه قابــل. اســتشــدهنیــیتع
» یپرسـ بـراي شـرکت در همـه   فدراسیون روسیهانتخاباتی شهرونداناساسی حقوقيهانیتضم«

حقیقـی  و با توافق کاندیدا توسط اشـخاص ماًیمخارجی که مستق«2002مجلس دوما درمصوب
سیاسی که براي حمایت از وي تشـکیل  يهایا توسط احزاب یا گروهکنندیکه وي را حمایت م

. »شودی، در حساب کاندیدا محسوب مکندییا از او حمایت ماستگردیده
هـاي تبلیغـات کاندیـدا یـک مسـئله اسـت و حـد کمـک مـالی بـه           مشاهده شد که حد هزینه

مسئله مهم در قوانین انتخاباتی کشورهاي ذکرشده لحـاظ شـده   نامزدها مسئله دیگري که این دو 
قدر کافی صحبت شده است اما نکتـه قابـل تأمـل،    در خصوص فواید تعیین سقف هزینه به. است

از ایـن طریـق   . محدودیت بر میزان کمک اشخاص حقیقی یا حقوقی به کاندیدا یـا حـزب اسـت   
يگـذار هیمنتخب مردم است، نه حاصل سرمایراستتضمین کرد که منتخب انتخابات بهتوانیم

طرفـداران  يهـا کـردن کمـک  محسـوب . وي را دارنـد يهاتیثروتمندانی که قصد انتفاع از فعال
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در جلـوگیري از دور زدن قـانون و   يهاي تبلیغاتی خـود وي نیـز تـدبیر مـؤثر    هزینهمنزلهبهنامزد 
توسط یک فـرد  شدهصرفهر هزینه در آمریکا . کردن اضافه بر حد استفرار از مسئولیت خرج

یـک  منزلـه با نامزد یا حـزب هماهنـگ شـده باشـد بـه     کهیدیگر غیر از نامزد یا حزب، درصورت
این شرط از این جهت که مانع خرج خودسرانه طرفداران که موجب . دیآیحساب مهمکاري به

در خصـوص  ییاهـ تینکته مثبتی است امـا محـدود  ،گرددیتخلف نامزد و مسئولیت براي وي م
.بار اثبات این هماهنگی یا فقدان آن وجود دارد

کرد انتخاباتی اعمال محدودیت در نحوه هزینه.2-2
جهت نیـل بـه برگـزاري انتخابـات     بهانتخاباتی يهامجاز براي صرف بودجهيهاتعیین روش

ین انتخابـاتی  خواهد بود که قوانمؤثريرأدوفروشیآور خرتأسفيدهیسالم و جلوگیري از پد
جهـت جلـوگیري از   اغلب کشورها آن را ممنوع کرده است اما در برخی کشورها، تـدابیري هـم  

روش هزینـه  »اساسـی يهـا نیتضـم «قانون59آن اندیشیده شده است، براي مثال در روسیه ماده
اباتی، بایـد  این ماده اختیارات اداره منابع مالی انتخ1طبق بند: وجوه انتخابات را تعیین کرده است

امـا ایـن واگـذاري    . واگذار شود،انتخاباتی، که این بودجه را ایجاد کردنديهابه نامزد یا انجمن
این ماده است که موارد مجاز اسـتفاده از منـابع   3ازجمله این ضوابط بند. نیستضابطهیاختیار، ب

نی و فنـی باهـدف   حمایـت مـالی بـراي اقـدامات سـازما     )الـف : داردیمالی انتخابـات را اعـالم مـ   
پرداخـت بـراي اطالعـات و خـدمات     مبارزات انتخاباتی و)ب. دهندگانيامضا از رأيآورجمع

شده توسط شهروندان یـا اشـخاص حقـوقی و پرداخـت     پرداخت براي خدمات انجام)ج. مشاوره
پرداخـت سـپرده   )د. طـور مسـتقیم مربـوط بـه برگـزاري مبـارزات انتخابـاتی       هاي دیگـر بـه  هزینه

.خاباتیانت
کـرد در ایـن کشـور چنـدان بـه نحـو روشـنی صـورت نگرفتـه و          هزینهيهاالبته تدوین روش

گرچه تضییق بیش از اندازه این حدود هـم،  . امکان تفسیرهاي قابل سوءاستفاده از آن وجود دارد
مـؤثر  تبلیغاتی مفیـد و يهاآزادي نامزدها در استفاده از روشيدامنهنابجايکردن عیب محدود

انتخابـاتی، جلـوگیري از اسـتفاده نامزدهـا از     يهافایده دیگر تعیین موارد مصرف بودجه. را دارد
قـانون انتخابـات   301در بخـش  . اهدایی شـهروندان جهـت مصـارف شخصـی اسـت     يهاکمک

. دوحزبی آمریکا، ممنوعیت استفاده شخصی از منابع مالی مبـارزات انتخابـاتی مقـرر شـده اسـت     
ر مراحلی از فرایند انتخابات به این نتیجه برسد کـه پیـروز انتخابـات نخواهـد     ممکن است نامزد د

بهتر است وجوهی را که براي انتخابات به وي تعلق گرفته اسـت در جهـاتی دیگـر صـرف     بود و
ممنوعیــت اســتفاده نــامزد از وجــوه انتخابــاتی بــراي ســایر مصــارف، موجــب  ینــیبشیپــ. نمایــد
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.شودیامزدها مجلوگیري از خیانت در امانت ن

هاي انتخاباتدر منابع هزینههایتو ممنوعهایتمحدود. 3-2
يهـا تیـ فضاي فعاليسازگام در جهت سالمنیترهاي انتخاباتی مهمهزینهنیتعیین منابع تأم

منـابع شـفاف دولتـی را بـراي     نیبرخی از مواد قانون جامع انتخابات فرانسـه، تـأم  . انتخاباتی است
هـاي بخـش خصوصـی کاسـته     بلیغاتی نامزدها پذیرفته و از وابستگی کاندیدا به هزینههاي تهزینه
اسـت کـه در آن بـه منـابع دولتـی کـه مسـتقیماً در جهـت         این قانون52-11مادهنمونه آن . است

.، اشاره شده استشودمیتبلیغات استفاده
همهشدهفرانسه، سعیجمهوريانتخاباتینظامدولتی دريهادر خصوص استفاده از بودجه

در ایـن کشـور   . گردنـد برخـوردار شودیمبینییشپدولتسويازکهبرابرامکاناتازنامزدها
ــت  ــکارادول ــهآش ــاتی و   در پرداخــت هزین ــع اوراق تبلیغ ــذ، چــاپ و توزی ــاتی کاغ ــاي انتخاب ه

هاي ناشی از نههاي کاغذ، چاپ و الصاق پوسترها و هزیاعالم نظرات نامزدها، هزینههايیهاطالع
هـم در  هـایی یـت در عین حال ممنوع). 15: 1386بزرگمهري،(کندیها مشارکت مفعالیت گروه

تبلیغـاتی برتـر موقعیـت ازدولتـی امکانـات بـر تکیهباياعدهاستفاده از این منابع وجود دارد تا
.)50ماده(نگردند برخوردار

ياستثنااشخاص حقوقی به«: اشاره کرد52-8ه به مادتوانیدر فرانسه مهایتممنوعیگراز د
در تأمین بودجه مبارزات انتخاباتی کاندیـدایی مشـارکت    توانندیسیاسی، نميهااحزاب یا گروه

یا به وي تحت هر عنوانی هدایایی اهدا کنند و یا اموال، خدمات یا دیگـر امتیـازات مسـتقیم و یـا     
بـراي او فـراهم نماینـد و هـیچ     ،سـت اهـا متعارف آنغیرمستقیم را به قیمتی کمتر از آنچه قیمت

طـور مسـتقیم یـا غیرمسـتقیم همکـاري یـا کمـک        ، بهايینهبراي هرگونه هزتواندیکاندیدایی نم
همچنـین کاندیـدا یـا    . »یا یک شخص حقوقی خارجی را دریافت کندمادي یک دولت خارجی

ن مـاده، بـه آگهـی در مطبوعـات     بـراي درخواسـت هـدایاي مجـاز ایـ     توانندیلیست کاندیداها م
. متوسل شوند

بودجـه  نیتـأم خصـوص در روسـیه،  »انتخابـاتی اساسـی حقـوق  هـاي ینتضـم «قـانون 9ماده
ینباید منبـع تـأم  انتخاباتیيهانامزدها، احزاب سیاسی و گروه: گویدیدوما منمایندگان مجلس 

يهـا منابع تشـکیل صـندوق  ، 58ماده 5بند.مالی مبارزات انتخاباتیشان را مشخص و تعیین نمایند
يهـا پـول خـود نـامزد یـا انجمـن     )الـف : دانـد یانتخاباتی نامزدها را تنهـا از مـوارد زیـر مجـاز مـ     

)ج؛کـرده اسـت  انتخاباتی کـه او را نـامزد  يهاداده توسط انجمنمبالغ اختصاص)ب؛انتخاباتی
وجـوه  )ه؛انه اشـخاص حقـوقی  مالی داوطلبيهاکمک)د. مالی داوطلبانه شهروندانيهاکمک
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انتخابـاتی، در يهـا شده توسط کمیسیون انتخابات مربوط به یک نامزد یـا انجمـن  دادهاختصاص
کشـورهاي  «: شـمارد یمـالی غیرمجـاز را برمـ   يها، موارد کمک6و در بندمقرر در قانونموارد

ان فدراسـیون  خارجی و اشخاص حقوقی خارجی، اتباع خـارجی، افـراد بـدون تابعیـت، شـهروند     
، اشـخاص حقـوقی روسـیه بـا مشـارکت      انـد یدهنرسگیرييسال در روز رأ18روسیه که به سن

يهـا کنـد، سـازمان  تجـاوز درصـد 30شان ازاساسنامههايیهخارجی اگر سهام خارجی در سرما
خـودگردان محلـی،   يهـا ، بدنه قدرت دولتی و دولـت المللیینعمومی بيهاو جنبشالمللیینب

جایی که دولـت  . دولتی و شهردارييهاص حقوقی با سرمایه اساسنامه مؤسسات و سازماناشخا
توسط نهادهاي دولتـی و  یجادشدهها را دارد و سازمان ادرصد سهام آن30و یا شهرداري بیش از

خیریــه و يهــاهــا و مقامــات مجــري قــانون، ســازمانو نهادهــاي نظــامی و ســازمانهــايشــهردار
شده کمتـر  ها، اشخاص حقوقی ثبتتوسط آنیجادشدهايهاو همچنین سازماندینی يهاانجمن

کـه کسـانی هسـتند اطالعاتشـان ایـن      -از یک سال قبل از روز انتخابـات، اهداکننـدگان ناشـناس   
نـام خـانوادگی، نـام و نـام پـدر، آدرس محـل       : دهـد یاشتباه نشـان مـ  یا بهدهدیموارد را نشان نم

، نام و اطالعات بانکی را ذکـر نکـرده یـا    دهندگانشیاتکه تعداد مالاقامت، یا یک نهاد حقوقی 
.»درست ذکر نکرده است

کـه شـرایط  8مـاده 4مخارج انتخاباتی ایـن کشـور توسـط بنـد    نیدولتی در تأميهاکمک
شـده را تضـمین   نامنامزد ثبتبرايمبارزات انتخاباتیبرايجمعیيهارسانهمساوي دسترسی به

، در مورد انتشار اطالعات مربوط به مخارج نامزدهـا برقـرار   20ماده18نین بخش و همچکندیم
.شده است

انجــام داد تــا 2002در کشــور آمریکــا، کنگــره اصــالحات قــانون انتخابــات دوحزبــی را در
ــ ــول يهــاینگران ــه پ ــاراجــع ب ــد  يه ــامعلوم را در تبلیغــات برطــرف کن ــا منشــأ ن ــانون . ب ــن ق ای

سیاسـی  يهـا کـه حـزب  بیـ ترتنیا، بهاستها قرار دادهستفاده از این پولرا بر اییهاتیمحدود
پول بـراي انتخابـات   يآورمشارکت محدودي در جمعتوانندیملی، کاندیداها و مقامات، تنها م

که با پشـتیبانی  ییهاهیها و اتحادبراي شرکتییهاتیاین مقررات همچنین محدود. داشته باشند
در . بر نتایج انتخابات فدرال آمریکا را دارند، قـرار داده اسـت  يرگذاریتأثمالی و تبلیغات، قصد

این کشور هیچ فردي حق مشارکت مالی با کاندیدا را از بودجه ایاالت متحده یا هـر خـارجی را   
.ندارد

. اسـت 2و پـول سـخت  1تفکیک بین پول نرمشودیکه در این قانون دیده ميانکتهنیترمهم

1. Soft Money.
2. Hard Money.
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طور مسـتقیم  بهتواندیسیاسی در ایاالت متحده، که ميهابراي اشاره به کمکاین اصطالحات، 
پـول  (جادشدهیاهاتهیبه احزاب و کممیرمستقیطور غباشد یا به) پول سخت(به یک نامزد خاص 

طور مستقیم به یک نامزد سیاسی کمک کـرده اسـت،   پول نقد بهکهیهنگام. رودیبه کار م) نرم
این کمک ممکن است تنها از یک فرد یـا یـک کمیتـه    . شناخته شده است»تپول سخ«عنوان به

1شده توسطجدي طرحيهاتیاقدام سیاسی صورت گرفته و باید تابع محدود
FECباشد .

قصد اختصـاص بـه یـک نـامزد خـاص داده      پول نرم کمک به یک حزب سیاسی است که به
وجـه نقـد بـراي    کـه یهنگـام . ري اسـت مختلف حقوقی مبـ يهاتی، بنابراین از محدودشودینم

پول «مثابهکمک به یک حزب سیاسی، بدون هیچ محدودیتی درباره مقدار آن، دریافت شود، به
اقـدام سیاسـی   يهاتهیاز افراد و کم»پول سخت«شبیه تواندیاین وجوه م. شناخته شده است»نرم

در هر صورت طبق قانون، این پول باشد، شدهنیبزرگ تأميهایا از هر منبع دیگر مانند شرکت
اسـتفاده  دهنـدگان ينـام رأ ، جـذب طرفـدار و ثبـت   »يسازحزبيهاتیفعال«براي تواندیتنها م

)DeFigueired &Garrett, 2005: 594(.شود، نه براي دفاع از نامزد خاص در انتخابات
کنگـره  2002قانون اصالح مبارزات انتخابـاتی دوحزبـی مصـوب سـال     323موجب بخشبه

تقاضـاي دریافـت کمـک مـالی و     توانـد یکمیته ملی یک حزب سیاسی نمـ یکلطورآمریکا، به
، هـا تیهدیه یا انتقال وجه یا هر مالی و یا صرف هرگونه وجهـی را بنمایـد کـه مشـمول محـدود     

از حضـور و سـخنرانی در مراسـم    ابـا ایـن وجـود کاندیـد    . ممنوعیت و ملزومات این قانون نباشد
مطابق این قانون، تقاضـاي کمـک توسـط    . مجاز تحت این قانون منع نشده استيهاهیجلب هد

) هـزار دالر نباشـد  20شده توسـط فـرد در یـک سـال بیشـتر از     کمک جلبکهیدرصورت(افراد، 
موجـب قـانون از   همـین بخـش، نهادهـایی کـه بـه     ) d(قسـمت  رابـر همچنـین ب .منعی نشـده اسـت  

.حق کمک مالی در جهت انتخابات را ندارند،تندمالیاتی برخوردار هسيهاتیمعاف

ارتباطـات انتخابـاتی ممنـوع    میرمسـتق یمـالی مسـتقیم یـا غ   نیاز ایجاد یا تـأم هاهیها و اتحادشرکت
شـده تشـکیل دهنـد کـه     ها هنوز هم ممکن است یک کمیته اقدامات سیاسـی ثبـت  اگرچه آن. اندشده

). "پـول سـخت  "(مـالی شـود   نیي داوطلبانه و محدود، تأمفرديهابراي ارتباطات انتخاباتی با کمک
2بـه غیـر از   (سیاسی به ثبت رسیده يهاتهیو کمیرانتفاعیغيهاها، به شرکتشرکتيهاتیمحدود

1. Federal Election Commission.
. براي مدیریت و اجراي قانون مبارزات انتخاباتی فدرال ایجـاد کـرد  ) ECF(، کنگره کمیسیون انتخابات فدرال 1975در سال 

احکام قانون مانند محدودیت و ممنوعیت در کمـک، و  این قانون بر  تأمین منابع مالی  انتخابات فدرال براي به اجرا درآوردن
که یـک سـازمان نظـارتی    )  CFE(وظایف. کندیبراي نظارت بر منابع مالی عمومی از انتخابات ریاست جمهوري حکومت م

. مستقل است، افشاي اطالعات مالی مبارزات انتخاباتی است
2 . Political Action Committee (PAC) .    کندیميآورکمک جمعمبارزات انتخاباتیکه درسازمانیک نوع از
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PACمقـررات دیگـر   . گسترش یافته است) ، احزاب و نامزدهاFEC  را یرانتفـاع ی، مؤسسـات خیریـه غ
هـا بـراي   اگـر کمـک  . کنـد یمسـتثنا مـ  ،الیاتی ممنـوع هسـتند  سیاسی تحت قوانین ميهاتیکه از فعال

هـا کمـک   امـا اگـر آن  . اختصاص داده شده باشد، مقادیر و منـابع محـدود هسـتند   1GOTVنام یا ثبت
سیاسـی کلـی اسـتفاده    يهـا تیـ براي منابع مالی کلی هستند و سـازمان از برخـی از آن پـول بـراي فعال    

. محدودیتی ندارند،کندیم
، شـود یکه به نامزد  و  به احزاب مییهادر قوانین فوق، تفکیک بین کمکچشمگیرينکته

کـردن کمـک   دیگر محدودينکته. بر گروه اول بیشتراستهاتیمحدودتوان گفتو میاست
هاي انتخابـات  شناسایی اعطاکنندگان کمک به هزینه. به نامزدهاستیاسیرسیاشخاص حقوقی غ

آن بـه هـاي انتخابـات   هزینـه نیست که در قوانین مربوط بـه منـابع تـأم   جالب دیگري ايهم نکته
: قانون جامع انتخابات فرانسه هم در جهت هدف فـوق مقـرر داشـته   52-8ماده . توجه شده است

جهت مبارزات انتخاباتی او باید توسط چـک، حوالـه،   یورو به کاندیدا در150هر هدیه بیش از «
ــا    ــارت ب ــا ک ــک و ی ــت اتوماتی ــود برداش ــت ش ــد  . »نکی پرداخ ــز بن ــیه نی ــاده8و7در روس 58م

هنگام اهدا، شهروند بایـد در یـک سـند پرداخـت،     «:مقرر نموده است»اساسیهايینتضم«قانون
آدرس محل اقامت، سـري و  خانوادگی، نام، تاریخ تولد،نام: اطالعات شخصی زیر را نشان دهد

سـند پرداخـت   و یک نهاد حقـوقی بایـد در  شماره گذرنامه یا سند هویت معادل و تابعیت کشور 
، نـام، تـاریخ ثبـت، اطالعـات بـانکی،      دهنـدگان یـات تعـداد معـین مال  : اطالعات زیر را ذکر کنـد 

اساسنامه و انـدازه چنـین سـهامی، عـدموجود     هايیهسهام خارجی در سرماحضور و عدم حضور
آمـده  9اجـرا در بنـد   يهـا همچنـین ضـمانت  . »گـذاران یـان دولتی و یا شهرداري میان بنينهادها
شـده یـین این ماده، یا بخشی از یک اهـدا کـه بـیش از مقـدار تع    8و 7در نقض الزامات بند: است

توسـط  یجادشـده مـالی ا يهـا توسط قانون است، باید به اهداکنندگان بازگردانده شود و کمـک 
.مربوط برگشت داده شوديهااهداکنندگان ناشناس باید به بودجه

: این ماده هم مدنظر بـوده اسـت  4در بندهاینههزینکنندگان در تأمی مشارکتهدف شناسای
با شـهروندان و اشـخاص حقـوقی بـراي انجـام خـدمات مربـوط بـه مبـارزات          ) نامهتوافق(قرارداد

بـراي  . شخصاً توسط خود نامزد انتخابات منعقد شده باشد: انتخاباتی، بایستی به این نحو باشد که
صـورت غیـر   انتخاباتی، تسویه باید تنها بـه يهاخدماتی بین یک نامزد یا انجمنانجام چنین ارائه
.آیدنقدي به اجرا در

1. Get out the Vote.
انتخابات در یک یا چندآراهدف آن افزایش تعدادکه سیاسیهايیتفعالازيامورداستفاده براي توصیف دستهاصطالح 

.استروز انتخاباتگیرييرأو یازودهنگامگیرييرأ، غیابیيیا رأ
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ایجاد صندوق یا حساب بانکی انتخاباتی.4-2
انتخابات در حسابی خاص یا نهادي خاص کـه  يهانیازمند تمرکز بودجهیادشدهيهانظارت

تا مسائل مالی خـویش را  کندیی به نامزدها کمک متعیین نماینده مال.متعلق به نامزد باشد، است
است کـه مسـئولیت نهـایی مغـایرت احتمـالی مسـائل       ياگرچه ضرور. مطابق قوانین اداره نمایند

انتخابـاتی هـم،   يهـا نشـده از صـندوق  صـرف تسویه وجـوه  . مالی با قوانین بر عهده کاندیدا باشد
.یی شهروندان در جاي خود استاعطايهاراهکار دیگري در تضمین استفاده از کمک

ــه    ــه ب ــیه و فرانس ــورهاي روس ــاتی کش ــوانین انتخاب ــیوهق ــق ش ــه دقی ــب ــینو اداره ایستأس چن
انتخابـاتی بـراي   يهـا در روسیه، کاندیداها مکلفند صرفاً از صـندوق . اندتوجه کردهيهاصندوق

.)"اساسـی هـاي ینمقـانون تضـ  "48مـاده 5بخـش (هاي مبارزات انتخاباتی برداشت کنندهزینه
انتخابـاتی نامزدهـاي دیگـر پـول     يهـا همچنین مبارزه به نفع یک نامزد کـه بـراي او، از صـندوق   

، شـهروندان و اشـخاص حقـوقی تنهـا از طریـق      59ماده 5ممنوع است و طبق بند،پرداخت شود
اتی، خواهنـد  براي یک نامزد یا انجمن انتخاب) پولی(انتخاباتی مجاز به پشتیبانی مالیيهاصندوق

ی، یـا نماینـده مجـاز امورمـان    یبدون رضایت کتبی از نامزد یا نماینده مجازش براي امور مال. بود
انتخاباتی مربـوط، انجـام کارهـایی کـه در     يهاانتخاباتی و بدون پرداخت از صندوقيهاانجمن

قیم یـا  طـور مسـت  ، یـا فـروش محصـوالت یـا ارائـه خـدمات، کـه بـه        شودیقبالشان پول دریافت م
اشـخاص  . ، ممنـوع اسـت  شـود یبراي انتخابات مربـوط، در قبـالش پـول پرداخـت مـ     میرمستقیغ

طــور مســتقیم یــا حقــوقی، از اجــراي هرگونــه کــار، ارائــه خــدمات، فــروش محصــوالت کــه بــه
ــتقیغ ــه  میرمس ــد، ب ــرتبط باش ــات م ــه انتخاب ــدف    ب ــامعقول، باه ــم ن ــرخ ک ــا در ن ــان ی ــور رایگ ط
داوطلبانـه و  توانـد یالبتـه شـهروند مـ   . انداص در انتخابات ممنوع شدهخايآوردن نتیجهدستبه

شخصاً بدون تعامل با هیچ شخص ثالثی، خدمات انجام دهد یا در رابطه بـا تـدارك و برگـزاري    
.انتخابات، خدمات ارائه کند

بــراي تنظـیم مســائل مـالی ایــن   . کنـد یصـندوق انتخابــات را بیـان مــ  یسروش تأســ58مـاده 
انتخاباتی حـق دارنـد، نماینـدگان مجـاز     يهاو انجمننامزدها«این ماده3ا طبق بخش هصندوق

هـر نـامزد انتخابـاتی بایسـتی     «این مـاده،  11ب بندپایههمچنین به. »امور مالی منصوب کنندبراي 
نمایـد و  نـام اقـدام بـه بـازنمودن حسـاب بـانکی      براي تنظیم امور مالی خود بالفاصله پس از ثبت

: ایـن مـاده هـم مقـرر نمـوده اسـت      12بنـد . »ه کمک مالی صرفاً به این حساب واریز شودهرگون
ــاتی و  شــده و نگــهروش اســتقرار و نگهــداري حســاب گفتــه « ــابع مــالی انتخاب داشــتن ســوابق من

دهی از چنین منابعی در انتخابات نهادهاي فدرال باید توسط کمیسیون مرکزي انتخابـات  گزارش
.»موافقت بانک مرکزي فدراسیون روسیه ایجاد شودفدراسیون روسیه با 
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دارنـده حسـاب انتخابـاتی خـاص، مکلـف اسـت       اعتبـاري نگـه  مؤسسـه «این ماده، 7طبق بند
انتخابـاتی مربـوط، در مـورد    يهـا یا به درخواست کمیسیون، نامزد یـا انجمـن  يااطالعات دوره

سسـه در انتشـار   ؤهم تکلیـف م 8بند .»انتخاباتی ارائه کنديهادریافت وجه و برداشت از حساب
دولتــی و يهــارســانهیریــهدفــاتر تحر«: کنــدیجمعــی را اعــالم مــيهــاایــن اطالعــات در رســانه

ها براي انتشار را، ظرف سه روز پس ها به آنشده توسط کمیسیونشهرداري، باید اطالعات ارائه
اسـت، بایـد   یـاز ي انتشـار موردن از دریافت چنین اطالعاتی چاپ کنند و دامنه اطالعـاتی کـه بـرا   

.»توسط قانون معین شود
-4ماده.کمک مالی دریافت داردتواندیدر فرانسه نیز، کاندیدا تنها از طریق نماینده مالی م

هـر  «: تشریح کـرده اسـت  گونهینقانون جامع انتخابات، تعیین نماینده مالی و وظایف وي را ا52
یـک انجمـن مـالی    توانـد یمـ ) وکیـل (این نماینـده  . کندیین مکاندیدا براي انتخابات نماینده تعی

بـراي  توانـد ینمـ ايینـده انتخاباتی یا یک شخص حقیقی موسوم به نماینده مالی باشد، چنـین نما 
به مبارزات انتخابـاتی را ثبـت   یافته، وجوه اختصاصیادشدهنماینده . »چند کاندیدا مشترك باشد

، حسب مورد مخـارجی  گیرييراي انتخابات تا قبل از روز رأشده بهاي تعهدوي هزینه. کندیم
شده، توسـط نماینـده جبـران و    توسط کاندیدا یا به نفع او انجامآشکاراکه قبل از انتخاب وي را 

.نمایدیثبت مشود،یدر حساب بانکی یا پستی او اعمال م
52-9ی کاندیـدا را، مـاده  محتواي اسناد مالی صادره از نماینده مالی یا انجمن مـالی انتخابـات  

کاندیــداهاي فهرســتکاندیــدا یــا اســناد و مــدارك صــادره، بایــد بیــانگر «: کنــدیمشــخص مــ
و نیز نام انجمن و تاریخی که انجمن اعالم وجود نمـوده یـا   شدهيآور، مبالغ جمعکنندهیافتدر

اسناد مذکور بایـد بیـان   .، باشدشدهیینعنوان نماینده مالی تعهنام نماینده مالی و تاریخی که وي ب
. »هـدایا را دریافـت کنـد   توانـد یکنند که کاندیـدا، فقـط از طریـق انجمـن یـا نماینـده مـذکورم       

، موظف است حساب مبارزات انتخاباتی را به نحوي نگه یداهر کاند«: 52-11همچنین طبق ماده
شـده مربـوط بـه    امهاي تعهـد شـده یـا انجـ    و مجموعه هزینههایافتدارد که نمایانگر مجموعه در

براي افـرادي کـه نماینـدگی مـالی انتخابـاتی را بـر       هایییتمحدود52-5و ماده»انتخابات باشد
مبـارزات  يهـا کارشـناس حسـابداري، مسـئول ارائـه حسـاب     «، قـرار داده اسـت  گیرنـد یعهده م

. »باشـد ایـن انجمـن مـالی انتخابـاتی نـامزد      يدارمتصـدي ریاسـت یـا خزانـه    تواندیانتخاباتی، نم
بـه آن  هاي تبلیغات انتخاباتی منحصـراً افتتاح حساب بانکی را که تمام هزینه52-5همچنین ماده

.کرده استبینییشپ، حساب واریز و از آن برداشت شود
ایـن  «: داردیفـوق مقـرر مـ   يانجمـن مـالی انتخابـاتی، مـاده    هـاي یتدر خصوص اختتام فعال

مبارزات انتخاباتی کاندیدایی که حامی او بوده، رسـماً  يهاانجمن، سه ماه پس از تحویل حساب
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بعد از انتخابات، مبالغی در این حساب باقی مانده باشد کـه متعلـق   کهیدرصورت.»شودیمنحل م
این اموال باید به یک انجمـن مـالی، یـک    «نمودهگیريیمتصم52-5به کاندیدا نباشد، ذیل ماده 

در صـورت  . المنفعـه اختصـاص داده شـود   شـده عـام  ختهحزب سیاسی یا یک یا چند مؤسسه شـنا 
فـوق، دادسـتان   شـده بینـی یشپـ يهـا راجع به انتقال اموال در شرایط و مهلـت گیريیمعدم تصم

تـا او مؤسسـه یـا    دهدیدادگاه عالی استیناف ارجاع میسدادگاه عالی استیناف، موضوع را به رئ
.»صاص آن اموال تعیین نمایدالمنفعه را براي اختعاميشدهمؤسسات شناخته

اجرا يهاایجاد نظارت، حسابرسی و ضمانت. 5-2
يهــاتیــجهــت نظــارت نهــایی بــر صــحت رونــد فعال بــهکشــورهاي مختلــف، نهادهــایی را 

ها را با ضمانت اجراهاي گوناگون، حاکم بر اجراي قـوانین  و آنینیبشیالذکر در قوانین، پفوق
افـرادي کـه   «: داردیقانون جامع انتخابات فرانسه مقرر مـ 128ثال مادهبراي م.اندانتخاباتی نموده

هزینه مبارزات انتخاباتی خود را در شرایط و مهلت مقرر تحویـل نـداده باشـند و یـا افـرادي کـه       
هـاي  ها بر اساس قـانون رد شـده باشـد، همچنـین افـرادي کـه هزینـه       هزینه مبارزات انتخاباتی آن

شـدن را  تجاوز نماید، به مدت یـک سـال صـالحیت انتخـاب    شدهنییتعها از سقفانتخاباتی آن
.»ندارند

يهـا مبـارزات انتخابـاتی و بودجـه   يهـا رسیدگی به این امور، توسط کمیسیون ملـی حسـاب  
که اعتبارات و مصارف ضروري بـراي ایـن کمیسـیون در بودجـه     سیاسی صورت خواهد گرفت
. شودیعمومی دولت فرانسه منظور م

-1مـاده . ، پس از احراز پسـت سیاسـی توسـط کاندیـدا ادامـه دارد     یادشدهت کمیسیون فعالی
قانون جامع انتخابات فرانسه، در مورد اعـالم تمـامی دارایـی نماینـده در بـدو احـراز سـمت        135

آن، به کمیسیون مربوطه قانون انتخابات فرانسـه مقـرر   يسیاسی خود و همچنین در هنگام خاتمه
نده موظف است، دو مـاه پـس از آغـاز فعالیـت، بـه منظـور شـفافیت مـالی حیـات          نمای«: داردیم

ژهیـ ورا با سوگند به شـرافت و صـداقت، در مـورد موقعیـت وراثتـی، بـه      ياهیسیاسی خود، اعالم
را، بـه کمیسـیون تحویـل    نشدهمیتمامی اموال خود وي و نیز احتماالً اموال مشترك یا اموال تقس

توانـد یاعالمیه هاي تحویلی، تنها م«: تضمین کرده است135-2نیز مادهمحرمانگی آن را. »دهد
ایـن حـق رادارنـد، یـا بـه      کـه یبه درخواست صریح کسی که اعالمیه مربوط به اوست، یـا کسـان  

ها براي حل دعوي الزم است، یا بـراي کشـف   اطالع آنکهیدرخواست مقامات قضایی، هنگام
.»حقیقت مفید است منتقل شود

وسیه، نظارت بر رعایت قوانین مالی انتخابات، توسط کمیسیون مرکزي انتخابـات انجـام   در ر
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نـامزد یـا   «: آمـده اسـت  »اساسـی يهـا نیقـانون تضـم  «59مـاده 9ترتیـب آن در بخـش  . شودیم
دادن روز يمـالی، یکـی قبـل از رأ   يهـا انتخاباتی، باید به کمیسیون مربوطه گـزارش يهاانجمن

روز از انتخابـات اسـت و گـزارش نهـایی کـه      10زارشی که حداکثر بعد از انتخابات، دیگري گ
دهنـده  هـا نشـان  این گزارش. روز پس از انتشار نتایج انتخابات است، ارائه کند30حداکثر ظرف 

اندازه صندوق مالی انتخاباتی، همه منابعی که صندوق مالی انتخاباتی از آن شکل گرفته اسـت و  
گزارش مالی نهایی باید همراه با اسـناد  . آن پرداخت شده است خواهد بودهاي که از تمام هزینه

ییهـا نسـخه .انتخاباتی معرفی شده، ارائه شـود يهامالی اولیه، دال بر دریافت و هزینه از صندوق
يهاها براي رسانهروز پس از دریافت آن5از این گزارش باید توسط کمیسیون، ظرف حداکثر 

.»جمعی صادر شود
بنـد اول  . انتخاباتی استيهاونیسیدر مورد نظارت و خدمات حسابرسی توسط کم60ادهم

صـرف منظـور نظـارت بـر    بـه «: کنـد یبیـان مـ  گونـه نیاین ماده، اهداف ایجاد چنین خدماتی را ا
و برگـزاري انتخابـات و   يسـاز بـراي آمـاده  هاونیسیشده به کمدادهصحیح منابع مالی اختصاص

حسـابداري مناسـب و اسـتفاده از بودجـه انتخابـات، بـراي       هـا، از منابع صـندوق عدم خرج بیرون 
شـده توسـط   اطالعـات ارائـه  دییـ انتخابـاتی، بـراي تأ  يهـا حسابرسی اسناد مالی نامزدها و انجمن

هـا، بـراي نظـارت بـر     و منـابع آن قـانون فـدرال در مـورد امـوال، درآمـد     33نامزدها تحت مـاده  
انتخابـاتی  يهـا شده توسط کمیسیون مربوطه انتخابات به صندوقدهبازگشت بودجه اختصاص دا

ایـن  2طبـق بنـد  ".»انتخاباتی، خدمات نظارت و حسابرسی باید ایجاد شوديهانامزدها و انجمن
خدمات نظارت و حسابرسی باید در کمیسیون مرکزي انتخابات فدراسـیون روسـیه ایجـاد    "ماده 

سسـات دولتـی، ازجملـه بانـک مرکـزي فدراسـیون روسـیه،        مؤوکارشناسان نهادهـا ریشود و سا
هسـتند کـه بـه درخواسـت کمیسـیون      یانداز فدراسیون روسیه، نهادهـا و مؤسسـات  پسيهابانک

انتخابـات  ) برگـزاري (در فراخوان يریگمیانتخابات مربوطه و ظرف یک ماه پس از انتشار تصم
. قـرار دهنـد  هـا ونیسـ یرا در اختیـار کم هـا  ارسـال و آن هـا ونیسـ یباید متخصصان خـود را بـه کم  

رکـا کارشـان در خـدمات نظـارت و حسابرسـی بایـد از     يهـا کارشناسان مورداشاره، براي دوره
اصلیشان رها شوند و شغل، حقـوق و مزایـاي دیگرشـان حفـظ شـود و از محـل اصـلی کارشـان         

. پرداخت شود
يهانامزدها و انجمن«:کندیخرج نشده تعیین تکلیف ميهادر مورد کمک59ماده11بند

انتخاباتی ویـژه اسـت،   يهامالی که خرج نشده و در حسابيهامانده کمکانتخاباتی، باید باقی
مالیشـان بـه شـهروندان و اشـخاص حقـوقی کـه بـه        يهـا به نسبت کمـک يریگيپس از روز رأ

از ماهـه کیـ وره پـس از انقضـاي د  . اند، حواله کننـد مالی کردهيهاکمکشانیصندوق انتخابات
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نشـده را بـه کمیسـیون حوالـه کنـد و      دادن، مؤسسه اعتباري باید تراز منابع مـالی صـرف  يروز رأ
.»مربوط منتقل کنديهامانده منابع مالی را به بودجهباقی

آمـده  قـانون فـوق  79مسئولیت نقض قوانین فدراسیون روسیه در انتخابات، در بند اول مـاده 
برخـی از مـوارد   . اید مسئولیت کیفري مطابق با قوانین فدرال را تحمل کننـد افراد متقلب ب«: است

قصور در گـزارش هزینـه اعتبـارات بودجـه     : تقلب، توسط این ماده به شرح زیر تفسیر شده است
کننـده در مبـارزات انتخابـاتی در    جمعی شرکتيهارسانهيهابراي انتخابات و یا قصور سازمان

ها یـا فضـا   اندازه و شرایط دیگر و شرایط پرداخت براي زمان پخش آنانتشار اطالعات در مورد
ــارزات    يهــادر رســانه ــا الزامــات مب ــا عــدم تطــابق ازنظــر حجــم پرداخــت و روش ب چــاپی و ی

. »و یا قبول کردن پرداخت غیر قانونی براي انتقال و یا انتشار یک مجموعه اطالعاتشانیانتخابات
يهـا ، استفاده نامزد از وجـوه دیگـر غیـر از صـندوق    )h(مت قس38ماده23همچنین طبق بخش 

ــات ــیش از اشیانتخاب ــه از صــندوق5کــه ب ــاتی در تــأميهــادرصــدحداکثر هزین مــالی نیانتخاب
همـان مـاده،   ) i(همچنین بخش. نام استباشد، از موارد رد تقاضاي ثبتاشیانتخاباتيهاتیفعال

يهـا خـرج از صـندوق  حـداکثر انتخابـاتی خـود، از  بودجه مبـارزات  نیتأمدرتجاوز یک نامزد
از دالیـل رد  ،اسـت کـرده  نیـی درصـد از میزانـی را کـه قـانون تع    5انتخاباتی، بـه میـزان بیشـتر از    

.شماردینام برمتقاضاي ثبت
ــده   ــاالت متحــده آمریکــا در پرون ــوان عــالی ای ــات  Buckleyدی ــانون انتخاب تشــخیص داد، ق

بـدون منبـع مشـخص، بـا قـانون اساسـی       يهـا ات این قانون درباره پولدوحزبی در رابطه با مقرر
کرد که جلوگیري از فساد و آشکار شـدن فسـاد، تنهـا توجیـه مجـاز بـراي       دییمطابقت دارد و تأ

راجـع بـه   يریـ گمیهاي تبلیغات انتخاباتی است که کنگـره را در تصـم  مقررات در رابطه با هزینه
اجراي قـوانین  هاياز ضمانتيانمونه) Dawood, 2006: 268(.این منابع مالی مجاب کرده است

است که در خصـوص افشـاي   حزبی این کشورقانون انتخابات دو103مالی انتخابات، در بخش 
افـراد  (مؤسسات و نهادهاي ایجادکننده ارتباطات انتخابـاتی «: ، طبق این بخشستاهاتیاین فعال

زمانی که درمجمـوع  . ساعت، بایگانی کنند24را ظرف باید گزارش افشا ) نشدهمؤسسات ثبتو
دالر اضافی خرج شده باشـد، افشـا   10,000دالر خرج شده است و پس از آن هر زمان 10,000

طور مشترك کنترل بـر روي ارتباطـات دارنـد و همـه     شامل هویت اهداکننده، همه افرادي که به
ایـن افشـا توسـط کمیسـون انتخابـاتی      . »شـود یانـد مـ  دالر یا بیشـتر داده 1000که یاهداکنندگان

این قـانون،  312همچنین طبق بخش. ردیگیصورت میادشدهقانون 503-501فدرال، طبق مواد
پـنج سـال حـبس    315و314مالی براي تخلف از سقف تا حـد خاصـی و در بخـش    يهامهیجر

.شده استینیبشیپ،براي تخلفاتی که عناوین کیفري دارند
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کـه جـامع و دقیـق    هرچنـد هاتیاجرا، قوانین مربوط به محدودهاياین ضمانتبدون وجود 
مـالی  يهـا تیـ نهادهـایی کـه بـه حسابرسـی دقیـق فعال     ینـ یبشیپ. اجرا نخواهند شد،تنظیم شوند

که مشـاهده  گونههمان. کندیانتخاباتی بپردازند، اطمینان از سالمت اقدامات مالی را دوچندان م
نحـوه  جزئیـات نهادهـایی ایجـاد و   نیچنـ انـد بررسـی شـده  در این مقالـه  شد در سه کشوري که

.اندها را مشخص کردهرسیدگی آن

انتخاباتی جمهوري اسالمی ایرانغاتیمسائل مالی در تبل. 3
آراي ءجـز ،آمـده اسـت  دستبهدوفروشیقانون انتخابات مجلس، آرایی را که از طریق خر

دوفروشیـ اول، بطـالن رأیـی کـه بـا خر    يشـاید در وهلـه  ). 19ماده13بند(باطل قرار داده است
بـیش از حـد پـول در    ریجهـت جلـوگیري از تـأث   بـه ضـمانت اجـراي کـافی    ،دست آمده استبه

شباهت بسـیار بـه   با وجود، دینمایهایی که نامزد انتخابات منظر برسد، اما گاهی هزینهسیاست به
نیسـت، گرچـه همـان    پذیريریاین ماده پیگتحتوستیخرید رأي، مصداق صد درصدي آن ن

با این . آثار نامطلوب را بر روند دموکراسی خواهد گذاشت و نیازمند برخورد و جلوگیري است
قـانون انتخابـات   :  میـ رویمـ يریـ گيمقدمه به سراغ سایر مواد قانونی مـرتبط بـا مسـائل مـالی رأ    

نظـر  بلیغـات قـرار داده  اسـت کـه بـه     در تهایییتو ممنوعهایتمجلس شوراي اسالمی، محدود
گذاران معموالً سعی دارند فقـط  در دنیا، قانون. ها بسی فراتر از امور مجاز استدامنه آنرسدیم

از یـري گها را معین کنند و مراقب برخی فسادهاي اداري باشـند، امـا نـامزد را از بهـره    چارچوب
.)210: 1385باتلر،(کنندیمشروع تبلیغاتی منع نميهاروش

ممنوعیـت  : ترسـیم کـرده اسـت   چنـین ینتبلیغاتی نامزدها را اهايیتگذار ایران ممنوعقانون
پارچـه هـاي تبلیغـاتی، هرگونـه الصـاق      استفاده از هرگونه پالکارد، پوسـتر، دیوارنویسـی، بنـر و   

ر ، وسـایل ارتبـاط رسـمی و دولتی،کارکنـان د    یماتبلیـغ در صداوسـ  . امثال آناعالمیه و عکس و
مؤسســات وابســته بــه دولتــی ويهـا هــا، شــرکتسـاعات اداري، وســایل و امکانــات وزارتخانـه  

که به هر مقدار از بودجه عمـومی  یمؤسساتنهادها وها ووابسته به آنيهاو شرکتهايشهردار
نهادهایی که دارایی آنان از اموال عمومی است، نشریات و مطبوعات متعلـق بـه   ،کنندیاستفاده م

شــواهدي از تــالش بــراي جلــوگیري از ). 1364:61و59قــانون انتخابــات مجلــس، مــاده(هــاآن
ایـن مـواد از حیـث    . استفاده از منابع دولتی براي نامزدهایی است که دسترسی به این منابع دارنـد 

نامزدهـا  يکـه امکـان اسـتفاده از آن بـراي همـه     یرمجـاز گذار ایران به منابع دولتی غتوجه قانون
بازدارنـده  یـی  اجراهـاي مثبتی است امـا فاقـد ضـمانت   يحاوي نکته،مساوي وجود نداردطوربه

. است
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تبلیغــات يینــهتبلیغــات، کــاهش هزیــندادن برخــی از اشــاید یکــی از اهــداف ممنــوع قــرار
اما این محدودیت با فلسفه و روح تبلیغات که گسـترش دامنـه اطالعـات بـه     . انتخاباتی بوده باشد

برخـی معتقدنـد   گرچـه  .)55: 1383کواکبیـان، (مغایرت دارد،از مخاطبان استيتریعطیف وس
هـا  ابعـاد پوسـترها و تراکـت   هـا و الزم است سـقف مجـاز بـراي تعـداد نسـخ چـاپ، کیفیـت آن       

زیرا بسیار محتمل اسـت یکـی   «شود تا مانع بروز نابرابري در امر تبلیغات انتخاباتی باشد بینییشپ
بتوانـد  توانمندي مالی خود یـا حمایـت اشـخاص حقیقـی یـا حقـوقی متنفـذ       بریهاز نامزدها با تک

). 10: 1386بزرگمهـري، (» تبلیغاتی خود کندیرفضاي عمومی کشور را مملو از پوسترها و تصاو
اما راه مواجهه با این مشکل، روش ذکرشده نیسـت چـرا کـه در بسـیاري از منـاطق دوردسـت و       

و شـناخت  یرسـان مجاز، تنها ابزار اطالعيهاو الصاق آن در محلسواد، تصویر نامزدکمیژهوبه
هـا بـا   از دادهيافلسـفه تبلیـغ را کـه ابـالغ مجموعـه     هـایی یتنامزد است و اعمال چنـین محـدود  

این ایراد بـر مـاده   . )13: 1389احمدوند،(کندیمخدوش م،مشروع به مخاطب است يهاروش
ستادهاي تبلیغات انتخاباتی تنها «: داردیاست این ماده مقرر مقانون انتخابات مجلس نیز وارد63

در شـهرهاي بـزرگ در هـر منطقـه     گـردد یهـا دایـر مـ   هـا، شـهرها و شهرسـتان   در مراکز بخـش 
احتمـاالً ایـن محـدودیت    . »دایـر گـردد  توانـد یعنـوان سـتاد انتخابـاتی مـ    شهرداري یک محل به

.شده استاباتی کاندیداها وضعهاي انتخهزینهیرمستقیممنظور کنترل غبه
انتخابـاتی  هايیتمجلس شوراي اسالمی شاهد تحدید زمان فعالهمچنین در قانون انتخابات

نیـز هـاي تبلیغـاتی اسـت کـه در ایـن مـورد       هستیم که شـاید یکـی از اهـداف آن کـاهش هزینـه     
از نامزدهـا  دشواري اجراي قانون، دسترسی به هدف آن را مشکل ساخته است، چراکـه بسـیاري  

تبلیغـاتی خـود را بـه شـکل سـخنرانی در مجـامع       هايیتسال مانده به انتخابات، فعالیکحتی تا 
شدن با این پرسـش  و در صورت مواجهدهندیانجام م... خیریه وهايیت، فعالیسیاسی و اجتماع

بـا  ارتبـاط یبـ هـا یتکه این فعالشوندیمدعی م،اندکه چرا در مدت قانونی تبلیغات عمل ننموده
.بحث انتخابات و تبلیغات است

ايینـه بـودن میـزان هز  گذار جمهوري اسالمی ایران نسبت بـه معقـول  روشن گردید که قانون
مواجهه مستقیم با این مسئله، بـا اشـکال بـروز    يجاحساسیت داشته، اما بهنمایندیکه کاندیداها م

عیـین منشـأ هزینـه و میـزان آن، بـه نحـوه       تيجـا اگـر بخـواهیم بـه   . ها برخورد کـرده اسـت  افراط
جدیـد تبلیغـات ابـداع    يهاچراکه روشرسیمیمطلوب نميیجهکرد منابع توجه کنیم به نتهزینه

ها وجـود داشـته   در آنجا هزینه خواهد شد بدون اینکه قانونی در ممانعت آنهاپولخواهد شد و
نگـري  جانبـه بایـد بـا همـه   ،بپـردازیم یادشـده اگر قرار باشد با این روش به مقابله با مشـکل  . باشد

يهـا هـاي انتخابـاتی، اسـتفاده از رسـانه    هـاي کـاهش هزینـه   بیشتري عمل شود، مـثالً یکـی از راه  



25اي بر منابع مالی تبلیغات انتخاباتیدرآمدي مقایسه

تنها توجـه و تشـویقی در ایـن مـورد صـورت نگرفتـه       در قانون انتخابات مجلس نه. همگانی است
اسـامی نامزدهــا بـراي نامزدهــاي   صــراحت، هرگونـه فعالیــت تبلیغـاتی از تـاریخ رســمی   بلکـه بـه  

قـانون انتخابـات   (شـود یمرتکـب، مجـرم شـناخته مـ    ممنـوع اسـت و  ... ویمانمایندگی از صداوس
از صداوسـیما را بـه شـکل    یکسـان اسـتفاده  توانستیگذار مقانونکهیدرحال). 59مجلس، ماده

. قانونمند مجاز اعالم نماید
متناسـب از  يتلویحـاً بـه اسـتفاده   1364وب قانون انتخابات ریاسـت جمهـوري مصـ   67ماده 

امکانات دولتی در امر تبلیغات اشاره کرده است اما مشخص نکـرده اسـت امکانـات دولتـی کـه      
منظـور تضـمین   بـه «داردیایـن مـاده مقـرر مـ    . چیسـت ،از آن اسـتفاده کننـد  تواننـد یکاندیداها م

ام بررسـی تبلیغـات انتخابـاتی در    برخورداري یکسان نامزدها از امکانات دولتی،کمیسـیونی بـه نـ   
دادسـتان  : اعضاي کمیسیون عبارتند از. شودیوزارت کشور و بنا به دعوت وزیر کشور تشکیل م

یـک نفـر از میـان اعضـاي     توانـد یشوراي نگهبان م. یماکل کشور، وزیر کشور و رئیس صداوس
بـا   یادشـده اید کمیسـیون  ش. »منظور نظارت بر کار کمیسیون مزبور تعیین کندخود یا خارج را به

در ترکیب اعضا، این قابلیـت را داشـته باشـد کـه نظـارت بـر کـل امـور مـالی          یشوبکمتغییراتی
را زیر نظر شوراي نگهبان داشـته  -هاي از محل دولتنه صرفاً در مورد هزینه-تبلیغات انتخاباتی

. خواهد بوددر این باب يگذارالبته روشن است که این امر مستلزم قانون. باشد
طـور مسـاوي بـه نامزدهـا     کـه بـه  ییهـا یـا وام هـا یارانـه منـابع مجـاز دولتـی از قبیـل     بینییشپ

بینـی یشپـ .بـه تضـمین سـالمت مـالی انتخابـات کمـک کنـد       توانسـت یمـ ،اختصاص داده شود
اختصاص منابع درآمدي عمومی به احزاب بر اساس معیارهاي عینی، نظیـر تعـداد آراي مـأخوذه    

معیـار  توانـد یشده توسط احزاب در انتخابات گذشـته، مـ  کسبهايیخابات قبلی یا صندلدر انت
اگرچـه در کشـور مـا    ). 349: 1389گرجـی،  (هـا قـرار گیـرد    تخصیص منابع مالی عمومی بـه آن 

دامـن خواهـد   هـا يدلیل فقدان نظام حزبی منضبط، این امکان با مشکالت فراوانی که به نابرابربه
.هد شدمواجه خوا،زد

نظارت مالی توسط شوراي نگهبان. 1-3
شوراي نگهبـان نظـارت بـر انتخابـات     «: قانون اساسی جمهوري اسالمی ایران99مطابق اصل 

مجلس خبرگان رهبري، ریاست جمهوري، مجلس شوراي اسالمی و مراجعه به آراي عمـومی و  
بـه شـکایات و اعتراضـات    نظارت بر انتخابات فقط شامل رسـیدگی .»را بر عهده داردیپرسهمه

. مراقبت بر سالمت جریان انتخابات را نیز شامل گرددتواندیانتخاباتی نیست بلکه م
قانون اساسی، دایره و نـوع نظـارت شـوراي نگهبـان بـر      99گذار اساسی ایران در اصلقانون
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در خصـوص حـدود و   ياانتخابات را تعیین نکرده اسـت کـه ایـن موضـوع بـه مباحـث گسـترده       
قـانون انتخابـات   3در مقابل ایـن سـکوت، مـاده    . کیفیت نظارت شوراي نگهبان منجر شده است

نظارت بر انتخابـات مجلـس بـر عهـده     «: داردیمقرر م7/9/1378مجلس شوراي اسالمی مصوب
امـور مربـوط بـه    همـه این نظارت استصوابی، عـام و در تمـام مراحـل و در    . شوراي نگهبان است

.»انتخابات جاري است
بـودن نظـارت شـوراي نگهبـان     تفسیري از نحوه نظـارت شـوراي نگهبـان از لـزوم انضـباطی     

تصمیمات مجریـان  ، با تطبیق اقدامات وطرفیمقام ناظر ب، در این نوع نظارت،کندیحکایت م
و بـا اسـتدالل و   نمایـد یهمانند یک دادگاه اقدام به رسـیدگی مـ  یشیاندبدون مصلحتبا قانون،

اگـر ایـن تفسـیر را    .)182: 1382هاشمی،( کندیمواد قانونی مبادرت به صدور حکم ماستناد به 
دلیـل فقـدان قـانون در ایـن     نظارت مالی بر انتخابـات بـه  گونهیچبپذیریم شوراي نگهبان قادر به ه

حـال کـه تـا امـروز     «: اما دیدگاه دیگري هـم در ایـن خصـوص مطـرح اسـت     . زمینه نخواهد بود
صالحیت گسترده تفسیري خود براي اعمال نظارت مالی بر انتخابـات در ذیـل   شوراي نگهبان از

بدین ترتیـب مناسـب اسـت تـا مجلـس شـوراي       ،قانون اساسی اقدامی انجام نداده است99اصل 
گرجـی، (»کـردن ایـن نقیصـه بـزرگ برآیـد     اسالمی با وضع مقررات شایسـته درصـدد برطـرف   

ست که اگـر شـوراي نگهبـان از صـالحیت تفسـیري      مفهوم مخالف نظر فوق این ا). 384: 1389
گرچـه  . نبـود يگـذار دیگر نیـازي بـه دخالـت مجلـس بـراي قـانون      نمودیاش استفاده مگسترده

، امـا بـا دالیلـی کـه در ادامـه خـواهیم       بینـیم یرویکرد به این نظریه را در رویه شوراي نگهبـان مـ  
. این نظر مردود است،آورد

با اعالم ایراد بر مفاد الیحه اصالح قانون انتخابات مجلس 11/1/82شوراي نگهبان در تاریخ
آن را مغــایر شــرع و اصــولی از قــانون اساســی اعــالم و جهــت  1381شــوراي اســالمی مصــوب 

از این مـوارد کیچیدر این اصالحیه ه: در ایراد شورا آمده است. بازنگري به مجلس اعاده نمود
) شـورا در مـورد نظـارت استصـوابی    1/3/1370ورخمنظور مـوارد منـدرج در تفسـیر رسـمی مـ     (

موجـب  بـه «: داردیاست که اشـعار مـ  یادشدهدلیل این ایراد ماده یک الیحه . مراعات نشده است
نهم قـانون اساسـی جمهـوري اسـالمی ایـران، نظـارت بـر انتخابـات مجلـس شـوراي           اصل نود و

بـا  «: ایراد شوراي نگهبان این بود. »اسالمی بر اساس مفاد این قانون به عهده شوراي نگهبان است
قانون اساسی، استصوابی بـودن نظـارت و عمـوم آن    99توجه به اینکه از نظارت مذکور در اصل 

و شـوراي نگهبـان در تفسـیر    شـود یدر تمام مراحل در کلیه امور مربوط به انتخابـات اسـتفاده مـ   
اشته است و در این اصـالحیه  آن را اعالم د) 1/3/1370مورخ1234نظریه تفسیري(رسمی خود

از این موارد مراعات نشده است و نظارت موضوع اصل مذکور را منحصر و محـدود و  کیچیه
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قـانون اساسـی شـناخته    99مغایر اصـل  1موضوع ماده 3تابع مفاد این قانون نموده است لذا ماده 
.»شودیم

در حیطـه  يگـذار ونشوراي نگهبـان ذهـن را بـه علـت ضـعف قـان      يدقت در ایراد مطروحه
کـردن  اینکه هرگونه تقنین در این حیطـه محـدود  . سازدینظارت آن شورا بر انتخابات رهنمون م

.صالحیت نظارت استصوابی شوراي نگهبان خواهد بود
قانون اساسی صرفاً درصدد تعیـین نـاظر و معرفـی شـوراي     99الزم است توجه شود که اصل 

مشـخص  . خابات است و نه بر چگونگی نظارت بـر انتخابـات  مرجع نظارت بر انتدر مقامنگهبان 
در زیـرا از قـانون نیسـت،   ازیـ نیاست که این شورا براي اعمال صالحیت خود در این خصوص ب

کیفیـت  کنندگان و انتخـاب شـوندگان   شرایط انتخابکه است قانون اساسی گفته شده 62اصل 
کـدام چیمرجـع اجـرا و نـه مرجـع نظـارت هـ      نه جهتنیازا. انتخابات را قانون معین خواهد کرد

مجاز نیستند که خود کیفیت و حدود اختیارات خویش را در مقام اجراي انتخابات یا نظـارت بـر   
آنچه در اصول قانون اساسی آمـده، احکـام کلـی    شکیب). 328: 1382خاتمی،(آن تعیین کنند 

ه بـا رعایـت حـدود مقـرر در     اسـت کـ  يگـذار است و تعیین جزییات آن از اختیارات نهاد قانون
گـذار قـانون   گاهی اوقات ضرورت این امر را خـود قـانون  . ورزدیقانون اساسی، بدان مبادرت م

يگـذار کرده است و در موارد فقـدان چنـین تصـریحی، صـالحیت عـام قـانون      ینیبشیاساسی پ
انون اساسـی  صرف اینکه قبنابراین صحیح نیست که به. به قوت خود باقی است71مقرر در اصل 

براي شوراي نگهبان مقرر کرده اسـت، در نحـوه و اسـباب انجـام آن تصـور شـود کـه        يافهیوظ
مـاده واحـده قـانون رسـیدگی دقیـق بـه شـکایات        ). 69: 1383حبیب زاده،(از قانون استازینیب

مجمـع تشـخیص مصـلحت نظـام نیـز ضـرورت       22/8/1378شده مصوبداوطلبان رد صالحیت
کننـده یدگیکلیه مراجع رسـ «: تصریح کرده استگونهینارت شوراي نگهبان را ابودن نظقانونی

صالحیت داوطلبان در انتخابات مختلف موظفند صرفاً بر اساس مواد قانونی و بر اساس دالیـل و  
شـده، بـه بررسـی    مدارك معتبر که توسط مراکز مسئول قانونی به مراجع اجرایی نظـارت ارسـال  

ازند و چنانچه صالحیت داوطلبی را رد کردند بایـد علـت رد صـالحیت    صالحیت داوطلبان بپرد
اگـر معتقـد   .»را با ذکر مواد قانونی مورد استناد و دالیل مربوطـه کتبـاً بـه داوطلـب ابـالغ نماینـد      

اذن در شـیء اذن در لـوازم آن اسـت، در امـر نظـارت بـر       يباشیم شوراي نگهبان به دلیل قاعده
وظایف خود جزئیاتنین عادي است، نتیجه این خواهد بود که خود شورا از قواازینیانتخابات ب
يگـذار که این تعبیر مستلزم دخالت در حدود وظایف و اختیارات مرجـع قـانون  کندیرا مقرر م

از طرف دیگر، قاعده تالزم اذن در شیء با اذن در لوازم الزاماً در عرصـه حقـوق عمـومی    . است
).1383:96زاده،حبیب(جاري نیست که اصل بر عدم صالحیت است، 
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در مقابل برخی معتقدنـد کـه حتـی بـا تصـویب قـانون وظیفـه نظـارت مـالی بـر انتخابـات را            
اوالً، نظـارت مزبـور داراي   «بر عهده نهادهایی چون شوراي نگهبـان گذاشـت چـرا کـه    توانینم

ثانیـاً، در  . هبـان اسـت  شـوراي نگ هـاي ییبوده و خارج از توانا) مالی(جنبه کامالً تخصصی و فنی
حال حاضر نهادي مانند شـوراي نگهبـان داراي وظـایف بسـیار متعـدد و متنـوع و گـاه خـارج از         

). 350: 1389گرجـی، (»بـراي همتاهـاي آن در دیگـر کشـورها اسـت     شدهبینییشپيهارسالت
ي ازنظر نگارنده ایراد اول مردود اسـت چراکـه بـر اسـاس مـاده واحـده قـانون تشـکیالت شـورا         

موجـب  منظور انجام هرچه بهتر وظایفی که بهتواند بهاین شورا می1377/ 10/08نگهبان مصوب 
مجلس شوراي اسـالمی بـه   یبتشکیالت خود را تهیه و پس از تصو،قانون اساسی بر عهده دارد

.درآوردمرحله اجرا
ایـن وظیفـه   اگر قانونی به تصویب مجلس برسد که نظارت مـالی بـر انتخابـات را الزم بدانـد    

ایـراد دوم هـم ناشـی از    . خواهد بـود اجرایی) شوراي نگهبان(توسط نهاد اصلی ناظر بر انتخابات
نظـارت بـر انتخابـات را    يیفهگذار اساسی بر اساس آن وظگرفتن مصلحتی است که قانوننادیده

ی کمتـر از  قرار داده است و بحث نظارت مالی بر انتخابـات هـم اهمیتـ   مرتبهیبه عهده نهادي عال
یدالتأسـیس بـه نهادهـاي مـادون یـا جد    يواگـذار سایر ابعاد نظارت بر انتخابات را ندارد که قابل

اما بـدون تردیـد ایـن وظیفـه کلـی شـوراي نگهبـان، بـدون         . در قانون اساسی باشدنشدهبینییشپ
. اعمال نیستگذار قابلو تفصیل موضوع توسط قانونجزئیاتوجود 

نظارت مالی شوراي نگهبان در بعد اجرایی هم ذکرشده در بعد نظري، رویکردهايبا وجود
آن نهـاد برخـوردي درخـور ایـن قبیـل      يیـه و در روکنـد یبر انتخابات را چندان مهـم تلقـی نمـ   

.یمامعضالت را شاهد نبوده

نظارت نهادهاي دیگر بر مسائل مالی انتخابات . 2-3
تی موجود در نظام جمهـوري اسـالمی ایـران و    در خصوص کفایت استفاده از ابزارهاي نظار

تـوان یآن را مـ ينمونـه . شده اسـت طرحییهاشنهادیدر این خصوص پيگذارقانوننبودنالزم
ورود این سازمان در نظارت بر يوقت سازمان بازرسی کل کشور دربارهسیکه از رئیدر سؤال

مقـام در  آن دلیـل  . مشـاهده کـرد  شد،جه مسائل مالی انتخابات طرح و با پاسخ منفی آن مقام موا
بـه  یادشـده وظایف سازمان یارتباطبیباره و همچنین در اینيگذار، فقدان قانوننکردندخالت

اینکه آیا سازمان بازرسی در موضـوع  خصوص وي در . دینمایبحث انتخابات است که منطقی م
سـازمان بازرسـی در   : گفت،استم انتخاباتییتخلفات انتخاباتی جزو کارگروه پیشگیري از جرا

ــات وارد نمــ   ــوع انتخاب ــودیموض ــر، (ش ــزاري مه ــر خبرگ ــد خب ــار  ).1816733ک ــتباه انتظ اش
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در یدقتـ یانتخابات از هر نهادي کـه ویژگـی نظـارتی دارد، ناشـی از بـ     يداشتن بر مقولهنظارت
یـن نهادهـا   البته اگر نظارت در چارچوب وظایف ا. حدود وظایف نهادهاي نظارتی موجود است

هاي انتخابـاتی منبـع دولتـی غیرمجـازي بـوده      هزینهنیصورت گرفت و مشخص شد که منبع تأم
امـا اینکـه ایـن    . کنـد یضـرورت پیـدا مـ   ... است، ورود سـازمان بازرسـی یـا دیـوان محاسـبات و     

هایشـان را داشـته باشـد    ها از ابتدا حق بازرسی و بازپرسی از نامزدهـا در خصـوص هزینـه   سازمان
حقـوق  يطـه ینشده است و بنا بر اصل عدم صالحیت در حینیبشیست که در قانون پاايلهمسئ

.خواهد بودناپذیر انجامعمومی، 
امر نظارت بر مسائل مـالی انتخابـات را   تواندینظر برسد که منهاد دیگري که ممکن است به

قوه قضاییه در ایـام  سیرئکارگروه پیشگیري از جرایم انتخاباتی است که با بخشنامه،انجام دهد
و وظیفـه آن  شـود ینظر معاونـت پیشـگیري از وقـوع جـرم قـوه قضـاییه تشـکیل مـ        ریانتخابات ز

هـاي  سازي عمومی و توجیه، ارشـاد و اقنـاع اشـخاص حقیقـی و حقـوقی، مـدیران دسـتگاه       آگاه
ي، ســازهــاي انتخابــاتی آنــان باهــدف همســو هــا و رؤســاي ســتادهــا، کاندیــدااجرایــی، تشــکل

مـداري از طریـق تشـریح و توضـیح مفـاد قـانون جـرایم انتخابـاتی و         دارندگی و ترویج قانون باز
). ریاسـت قـوه قضـاییه   25/11/91-100/45266/9000بخشنامه شـماره (استشدهنییمجازات تع

دیـ نماینظارت بر انتخابـات را برطـرف مـ   ينظر برسد که تشکیل این نهاد، خألهاممکن است به
ایـن  ،نظارتی این ستاد قانون است و تا قـانونی عملـی را منـع نکـرده باشـد     يفهیب وظاما چارچو

برخوردي را با آن فعالیت نخواهد داشت چراکه اصوالً بخشنامه صـالحیت  گونهچینهاد اختیار ه
.شده در قانون براي افراد را نداردایجاد تکلیف یا منع حقوق شناخته
هـاي انتخابـاتی   ابات پیشنهاد تشکیل شوراي نظارت بـر هزینـه  در راستاي نظارت مالی بر انتخ

دالیل رد ایـن پیشـنهاد پیشـتر در بحـث نظـارت شـوراي       ). 349: 1389گرجی،(شده استطرح
.نگهبان بر امور مالی انتخابات ذکر شد

نظارت توسط مجلس. 3-3
یافتـه بـه   اینـدگان راه ي نمي تصویب اعتبارنامهمسئلهبه قانون اساسی کشور ایران 93در اصل 

ي رسـیدگی بـه اعتبـار نماینـدگان     اما در آن بـه ماهیـت و آیـین و شـیوه    اشاره شده استمجلس 
ها وجود دارد کـه  تبصره در خصوص اعتبارنامه2در قانون انتخابات مجلس . اي نشده استاشاره

قـانون انتخابـات   8مـاده  4اول تبصره . نمایدیمرجع صدور اعتبارنامه و محتوي آن را مشخص م
پـس از تأییـد صـحت انتخابـات توسـط شـوراي نگهبـان، وزارت کشـور         «:گویـد یمجلس که مـ 

و »منتخبین را صـادر و بـه مجلـس شـوراي اسـالمی ارسـال نمایـد       تمامیموظف است اعتبارنامه 
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هاي انتخابیه کـه اعتبارنامـه آنـان بـه علـت عـدم صـالحیت        منتخبین حوزه«داردیمقرر م5تبصره 
انتخابات همان دوره مجلس شوراي توانند در شود نمیر مجلس شوراي اسالمی رد میشخص د

پـس اعتبارنامـه سـندي اسـت کـه در خصـوص صـالحیت نماینـدگی         . »اسالمی شـرکت نماینـد  
پیرامـون امـا قـانون   . مجلـس برسـد  ییـد و باید بـه تأ شودینامزدها، توسط شوراي نگهبان صادر م

اصـول مربـوط بـه    . سـاکت اسـت  ،بر چه مالکی استوار استیحیتصالبیاینکه این صالحیت یا 
چـه از حیـث واجـد    ،حاکمیت قانون داللت بر آن دارد که بررسی باید بر اساس قانون انتخابـات 

بودن شرایط انتخابات و چه ازنظر مطابقت عملیات انتخاباتی با مقـررات قـانونی صـورت بگیـرد    
ایراد معترضین نباید خارج از مـوارد مـذکور در قـانون انتخابـات باشـد      «و) 525: 1387،فرهادنیا(

یا نماینده منتخب را غیـر  سازدیاعتبار میرقابلیعنی باید از مواردي باشد که انتخابات را اساساً غ
نمایـد و تحقیـق   ی رسـیدگی مـی  هـای و ایرادضکمیسـیون بـه اعتـرا   . کندیواجد شرایط معرفی م

ایـن  ،کمیسیون باید موجه ومدلل باشديکه از موارد مذکور در قانون انتخابات باشد؛ رأکندیم
اعتبارنامه را صـحیح و یـا   کافی نیست که کمیسیون به مجلس گزارش بدهد و در پایان آن صرفاً

مـدنی، (»صـحت نظـر خـود را اعـالم دارد    غلط بشناسد بلکه الزم است جهات و دالیل و مبـانی  
1390 :115.(

قــانون 74تــا65ن مجلــس کــه در مــواد اي منتخبــامــا مقــررات مربــوط بــه تأییــد اعتبارنامــه
هـا پرداختـه اسـت و نـه     تنها به آیین رسیدگی به اعتبارنامـه ،ي داخلی مجلس آمده استنامهآیین

بینـی نشـده   صورت گرفتـه در مـتن قـانون پـیش    بودن اعتراض گونه شرطی مبنی بر مدللتنها هیچ
گـزارش شـعب تأییـد یـا رد     «کنـد ینامه داخلی مجلس تصریح مآیین68ي است بلکه حتی ماده

دلیـل از ایـن حیـث کـه     نکـردن بـازگو . »شـود ها بدون ذکر دلیل در مجلس قرائت مـی اعتبارنامه
مـورد ایـراد   کنـد، یم-قضاییيجابه-ي سیاسی رسیدگی به اعتبارنامه نمایندگان را واجد جنبه

کـرد نامزدهـا و   هاي قانون انتخابـات را در خصـوص نظـارت بـر هزینـه     خألاست، اما شاید بتواند 
گرچه ایـن راهکـار بـا مطلوبیـت رسـیدگی قـانونی بـا معیارهـاي         . جبران کندهاینههزینمنابع تأم

هـاي نماینـدگان   اعتبارنامـه دادرسی منصفانه فاصله زیـادي دارد و از دیـد بسـیاري رسـیدگی بـه      
مجلس، یک امر قضایی است و با توجه به اصل تفکیک قوا، مجالس مقننه اصوالً صالحیت ایـن  

: 1387شـهماري، ( تواننـد ایـن وظیفـه را انجـام دهنـد     هاي قضایی مـی کار را نداشته و فقط مقام
به نفـع  تواندییت کنونی مها در وضعبودن رسیدگی به اعتبارنامهابهام در سیاسی یا قضایی). 634
هایی بـا منبـع   تا از ورود نامزد فاقد صالحیت با پشتیبانی ثروتشوداستفادهشدن انتخابات ترسالم

البته نویسنده اذعان دارد که ایـن  . نامعلوم و چه بسا نامشروع به کسوت نمایندگی جلوگیري کند
گونه نمایندگان قـرار گیـرد تـا از ورود    نهمیمورداستفادهتواندیي دولبه است که مراهکار تیغه
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. نامزد واجد صالحیت جلوگیري کنند
فضـاي انتخابـات   يسـاز در راسـتاي سـالم  توانـد یبهترین کمکی که مجلس مرسدینظر مبه
گـذار انتخابـاتی بایـد همـه     قـانون . تصویب قوانین صـحیح در ایـن خصـوص خواهـد بـود     ،نماید

شـده شـهروندان در   ه منجر به نقـض حقـوق انتخابـاتی شـناخته    را ک) فعل یا ترك فعل(رفتارهایی
در همه مراحل انتخابات جرم انگاري کند و ضمانت اجـراي قـانونی مناسـب بـا     شوند،یقوانین م

البتـه بایـد از طراحـی و تعیـین تخلفـات و      ). 31: 1392زاده،زاده، کـریم تقی( ها را مقرر نمایدآن
کنـد، یو نامعقول که حقوق انتخاباتی شهروندان را محـدود مـ  صورت ناموجه م انتخاباتی بهیجرا

).139: 1382قاري سید فاطمی،(اجتناب کرد 
یـت  شـهروندان را حما هـاي يم و مجازات، حقـوق و آزاد یجرابینییشنظام حقوقی باید با پ

هـا يها و آزادبنیادین نقض این حقهاييالزم در تضمین حقوق و آزادهايبینییشپنبود. کند
ــ  ــوب م ــودیمحس ــاطمی، (ش ــید ف ــاري س ــالك    ). 85: 1388ق ــه م ــوقی ک ــد حق ــین قواع همچن

تعیین شوند تـا  شوندهصورت عینی و ارزیابیباید بهگیرندیناظران انتخاباتی قرار مگیريیمتصم
تـا  شـود یاجمـال در قـانون باعـث مـ    ابهام و. ها فراهم نگرددایجاد تبعیض در اجراي آنيزمینه

در ). 54: 1378علینقـی، ( نون بر اساس سالیق خود به ارزیابی و اجراي قانون بپردازندمجریان قا
نـدادن قوانین انتخاباتی ایران گاهی از عناوین مبهم نظیر اخالل در امر انتخابات و انجام یـا انجـام  

م انتخابـاتی  یبـراي شناسـایی جـرا   شـود، یشـدن رأي مـردم مـ   هرگونه عملی که باعث مخـدوش 
.شده است که مصادیق مشخصی ندارنداستفاده

جهینت. 4
هـا در قالـب   جـدي کشـورها ایـن اسـت کـه فعـاالن سیاسـی آن       هـاي یهمواره یکی از نگران

بـه  ،سیاسی و انتخاباتی به پیشبرد اهداف دشمنان خارجی این کشورها کمـک کـرده  يهارقابت
، ياچنـین عارضـه  نیـافتن عحصـول اطمینـان از وقـو   يهـا هـا تبـدیل شـوند، یکـی از راه    عامل آن

در جریـان انتخابـات هـم    يرأیدوفروشهمچنین پدیده خر. بودن منابع مالی نامزدها استروشن
مهارشـدنی تا حدودي یشانهاي انتخاباتشوندگان و احزاب به اعالم فهرست هزینهبا الزام انتخاب

، بـه شـفافیت فراینـدهاي    سیاسی شهروندان در قالب احـزاب هايیتشدن فعالنهادینه. خواهد بود
صورت کـامالً شـفاف و بـر اسـاس     اعطاي یارانه دولتی به. شودیآن منجر ميسازسیاسی و سالم

هـا  از فروغلتیـدن آن ،ها کمکبه استقالل مالی آنتواندیضوابط مشخص به احزاب و نامزدها م
ــوگیري   ــالی جل ــن مفاســد م ــددر دام ــوذ ثرو . کن ــوگیري از نف ــراي جل ــدان در الزم اســت ب تمن
مالی از اشخاص حقیقـی و حقـوقی هـم سـقف خاصـی      ییهاسیاستمداران، براي دریافت کمک
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کرد، اصوالً مبنایی براي نظارت وجود نخواهـد داشـت و   بدون تعیین سقف هزینه. شودبینییشپ
گـذار،  قـانون . شـود بینـی یشن پـ اگـذار بـراي متخلفـ   مناسبی توسط قانونيهابهتر است مجازات

شـود کـه   منتخبـانی خاص مانع از حضور موقت یـا دائمـی   یبا تصویب مقرراتتواندیمهمچنین
هـا،  حسـاب يآورجمـع . محـرز شـده اسـت   هـا ینـه ها از سقف هزمطابق حکم قضایی تخلف آن

سیاسی و انجام قضاوت نهـایی  يهابازرسی و نظارت مستمر و منظم بر امور مالی احزاب و گروه
هــاي انتخابــاتی و انتشــار مــنظم گــزارش میــزان و نحــوه انجــام هزینــههــا، نظــارت بــر دربــاره آن

. شـود بینییشهاي انتخاباتی باید در قانون پسیاسی و هزینهيهامالی احزاب و گروهيهاحساب
حسـاب  یسکنندگان مالی به کاندیداها باید صورت گیرد که تأستدابیري جهت شناسایی کمک

گزینـه مناسـبی   ،اخت هزینه انتخابـاتی صـرفاً از آن مجـاز باشـد    که هرگونه پردايیژهانتخاباتی و
.                                                                                                                            براي نیل به این هدف است

نامزدهـاي انتخابـاتی و تعیـین مجـازات     یلهوستخلفات مالی ارتکابی بهيصدور حکم درباره
صورت دقیـق  امر باید مبتنی بر قوانینی باشد که بهنهایی، به شوراي نگهبان واگذار گردد البته این 

کمـک خواهـد کـرد تـا امکـان      یـز مطالعه تجربیات موفـق سـایر کشـورها ن   تردیدیب. تنظیم شود
سیاسی در ایـران اسـالمی بـه وجـود     يهارقابتازپیشیشبيسازطراحی مدلی بومی براي سالم

. آید
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