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 چكيده
طور تطبیقی با قوانین ایران مورد بررسی قرار گرفته است. این بحث ه در این مقاله نظارت مالی بر هزینه های انتخاباتی ب

که نظارت بر هزینه های انتخاباتی یكی از سازوکارهای مهم حاکم بر سالمت انتخابات  خاطر اینه وری است بدر ادبیات ما ضرر 

نظارت مالی بر انتخابات در اکثر قوانین آید. در حقوق ومومی به شررمار می اسررت. نظارت به ونوان یكی از الرروا اسرراسرری   

اما به نظر می آید در  .کاندیدا ها در انتخابات يیش بینی شده استهای تبلیغات کشرورهای يیشرفته به منظور کنترا بر هزینه 

قوانین ایران هنوز یک نظام جامعی مدون نشرده است و لاحبان اندیشه و فكر و نخباان اجتما  بخاطر ودم توانایی مالی نمی  

يس نخباان اجتما  ومال در اداره تواننرد در انتخابات کاندیدا شررروند و اگر هم کاندید شررروند از وهده هزینه ها بر نمی آیند.  

جامعه حضرور فعاا و متتقیم ندارند و در حاشیه قرار می گیرند. همننین امكان تاییر يوا و یروت در انتخابات بوجود می آید  

ت اباگاه نتیجه انتخ، و انجام هزینه های سررسام آور توس  برخی از نامزدهای انتخاباتی یا هواداران حزبی و یا ییر حزبی آن ها 

این يژوهش در دو گفتار مورد بررسی قرار گرفته است که در گفتار اوا کلیاتی  ییر قرار می دهد .أرا به طور چشمایری تحت ت

تبلیغات در انتخابات و مراجع نظارت بر انتخابات ، انوا  نظارت، مفهوم نظارت، در خصررروه اهمیرت نظرارت مرالی بر انتخابات   

رت های نظانظارت مالی و محدودیت های يیش بینی شده بر هزینه های انتخاباتی و کاستیبررسری شرده اسرت. در گفتار دوم    

موضرو  مهم در انتخابات برگزاری انتخاباتی سالم و لیانت از   مالی بر انتخابات در قوانین ایران مورد بررسری قرار گرفته اسرت.  

رای نظارت مالی بر هزینه های انتخاباتی در قوانین ایران باشررد. بدین منظور وجود قوانین و مرجعی بآرای انتخاب کنندگان می

ضررروری اسررت و می بایتررت محدودیت های قانونی بر هزینه های تبلیغاتی کاندیدا ها و احزاب ایجاد و همننین از بكارگیری  

بین انتخاب  منرابع دولتی و ومومی و موقعیت شرررغلی به نفع کاندیداها و احزاب و گروهها جلوگیری شرررود. تا الررر  برابری  

 شوندگان ایجاد شود.  

 

 سوء استفاده از امواا دولتی و موقعیت، محدودیت بر هزینه های تبلیغاتی ،ال  برابری ،نظارت مالی ،انتخابات :كليد واژگان

 شغلی در انتخابات.
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 مقدمه  

نفی و محلی یا ص، انتخابات از جهتی به عنوان فرصتتی استت تا شتهروندان بران ان ام پاره ان از امور مشترل ملی    

تعیین سترنوشتت يویگ دردهآ نیندح حفس ست مت انتخابات و جلودیرن از تعیین سرنوشت کشور توسک یق اتلیت با    

استفاده از نفوذ مالی اهمیت زیادن در انتخابات داردح بنابراین در نظام هان انتخاباتی سیستآ نظارت بر هزینه هان انتخاباتی 

ی بر نراء ابطال می شتتودح نظارت مال، ورن که ادر هزینه ها از نصتتام معین تانونی افزایگ یابدطه را پیگ بینی کرده اند ب

ای اد پاستتخگویی و شتتفافیت ای اد شتتده استتتح مودتتون مهآ در انتخابات همواره    ، انتخابات بران جلودیرن از فستتاد

بر  باشتتتدح در واتص اصتتتول حاکآدان میبردزارن انتخاباتی ستتتالآ و به دور از تقل  و نیز صتتتیانت از نران انتخام کنند

انتخابات بویژه اصتل عمومی بودن انتخابات وتتی تابل اعمال استت که نراء مردم نقگ اصلی را در انتخابات ایفاء بکند و   

 اعمال نفوذ ها از طریق هزینه هان سنکین انتخاباتی نقگ اصلی را در انتخابات نداشته باشندح

تی در يصوص نحوه نظارت مالی بر هزینه هان انتخاباتی و وجود مقام هان نظارت کننده در این مقاله توانین انتخابا

نظارت مالی بر هزینه هان انتخاباتی در نظام انتخاباتی جمهورن اس می ایران به چه صورت است؟  بررسی می شودح اینکه

 نیا اص  نظارت مالی وجود دارد؟ و کدام مرجص مقام ناظر می باشد؟

انوان  ،مفهوم نظارت، ه دو دفتار دارد در دفتار اول کلیاتی در يصتتتوص اهمیت نظارت مالی بر انتخاباتاین مقتالت  

تبلیغات در انتخابات و مراجص نظارت بر انتخابات و در دفتار دوم نظارت مالی و محدودیت هان پیگ بینی شتتده ، نظارت

 در توانین ایران مورد بررسی ترار درفته استح هان نظارت مالی بر انتخاباتبر هزینه هان انتخاباتی و کاستی

 

 گفتار اول: کلیات

 اهمیت نظارت مالی بر انتخابات -1

ن انتخابات و تبلیغات انتخاباتی استتتح تبلیغات در ن هزینهیکی از مودتتوعات مهآ در يصتتوص انتخابات مستتئله   

اد همه نامزدها بران تأثیردذارن بر افر ن جهان ستتیاستتت و انتخابات به دستتترددی مورد استتتفاده ترار می دیرد و عرصتته

 2شوندحبه نن متوسل می، مورد نظر

 منصفانه و ادوارن باشدح و این معیار ها اساس بنیادین دموکراسی، اساس انتخابات می بایست مبتنی بر انتخابات نزاد

 1می باشندح

به طورمستتتقیآ یا از  ، شتتوريود کهر کس حق دارد که در حکومت  "اع میه جهانی حقوق بشتتر  21مطابق ماده  "

این اراده باید درانتخابات ادوارن ، طریق نماینددان يود شتتترکت کند حححاراده مردم باید استتتاس تدرت حکومت باشتتتد 

شود  بردزارمی، وستالمی باشتد که باید با حق ران همگانی ومساون و با ران مخفی یا روشهان ران دیرن نزاد نظیر نن  

  "بیان درددح

ظام هان انتخاباتی اصتتول و تواعدن وجود دارد که اصتتل برابرن در انتخابات بین انتخام شتتونددان را   در تمامی ن

احزام یا نشتتریات نمی توانند این اصتتول را نقن کنندح ادر حاکمیت مردم را يمیر مایه اصتتلی ، حمایت می کند و افراد

رسدح در از لوازم محورن چنین نظامی به نظر میکثرت درایی و تعدد فکرن و حزبی و رتابت سیاسی ، دموکراسی بدانیآ

                                                           
  .861، ه 9831ی، چاپ بیتت و یكم، الرحمن، بنیادهای ولم سیاست، تهران، نشر نوالم، وبد .2

8. http://www.democracyweb.org 

http://www.democracyweb.org/


دیرند و در این راه رو در رون یکدیگر ترار می، يود به يود، هان تدرتهان ستتیاستتی و جریان  چنین فضتتایی درایگ 

نمایندح بران دفص رتبان يود نهایت ت ش يود را می، هان مختلفبا به کاردیرن شیوه، ستیاستتمداران بران تسلک اودان  

کندح هان ستیاستی با مردم است که از طریق انتخابات عمومی فعالیت پیدا می  حق ارزیابی این دونه درایگ، به هر حال اما

انتخابات عمومی که تنها وستتتیله ممکن بران تأمین نماینددی استتتت باید به نحون ان ام شتتتود که هی  يلل و  ، بنتابراین 

 ،کست  تدرت سیاسی را به دنبال دارد ، احراز ستمت نماینددی  نستیبی بر صتحت و ست مت نن وارد نکندح از نن جا که   

رتابت ناستالآ بین داوطلبان در امر انتخابات همواره محتمل استح بدین ترتی  بران جلودیرن از ورود هر دونه نسی  بر  

 4کندحنظارت بر درستی و صحت نن درورت پیدا می، امر انتخابات

 

 مفهوم نظارت -2

ات یکی از ستتازوکارهان کلیدن تأمین ستت مت انتخابات استتتح در کشتتورهایی که از پیشتتینه نظارت بر روند انتخاب

ان هان تانونی یا ناظربريوردارند معموالً بران نظارت بر انتخابات ستتتازوکارهایی نظیر کمیته 5«حاکمیت تانون » دیرینته  

ز نزدیق بر روند انتخابات نظارت دارند و موارد هان سازمان یافته شهروندان نیز ادروه، دولتی وجود داردح از این دذشته

رستانندح اهمیت نظارت بر انتخابات در توانین استاستی کشورها مورد توجه ترار درفته و اکثراً    ي ف را به اط ن مردم می

د نظارتی استعی بر نن شده است که توه ناظر متشکل از افرادن باشد که در نتای  انتخابات ذینفص نباشند به عبارت دیگر نه 

از نهاد اجرایی جدا باشتتتد و حداتل نن که توه م ریه به علت منافعی که در اداره کشتتتور دارد محل يوبی بران نظارت  

تواند باشتدح نظارت بر انتخابات از یق جهت باید جنبه پیشتگیرن از وتون تخلف را داشته باشد و از طرف دیگر باید   نمی

تمام موارد و مرات  مربوط به لزوم صتتتحت انتخابات و ، این نظارت، ا باشتتتدح فلذاجنبه پیگیرن را بران موارد تخلف دار

 6شودحدرستی روند نماینددی را شامل می

باید مفهوم نظارت را از اعمال ايتیار یا اجرا تفکیق کردح به این معنا ، در درجه نخستتتت، بران تبیین مفهوم نظارت

معنا پیدا  ،ايتیارات تانونی يود را اعمال کند تا استاساً نظارت بر نن اتدام ، هادابتدا باید یق مقام یا ن، که به لحاظ منطقی

نظارت یق مفهوم مضتتاف استتت که همیشتته باید در پی مضتتاف الیه یا متعلق نن بود: نظارت بر چه  ، کندح با این وصتتف

 7چیزن؟

ح از درددت یق کشتتور ان ام می در این جا متعلق نظارت عبارت از م موعه اتدامات و فرنیندن که در طی انتخابا

عبارتستت از کنترل و بررسی اتدامات یق مقام و نهاد حکومتی از سون مقام و نهاد  ، نظارت به معنان دتیق کلمه، این رو

 1حصول اطمینان از باتی ماندن اتدامات یاد شده در حدود و ثغور تانون استح، دیگرن که غایت نن
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 انواع نظارت -3

به شتتمار « حاکمیت تانون » و  9«اصتتل مستتئولیت » کی از اصتتول استتاستتی حقوق عمومی در کنار نظارت به عنوان ی

، نچنی دانندح هآنیدح این سته اصل به عنوان الگو بران کشورهایی است که در نن دموکراسی را هدف اصلی يود می می

علمی به اتستتام متعددن تقستتیآ شتتده  هان ها و درایگهان دونادون بوده و بر حستت  رشتتته داران ابعاد و جنبه، نظارت

 توان با تقسیآ بندن نن در دو حوزه حقوق يصوصی و حقوق عمومی اشاره کردحکه از جمله می، است

 10تانون مدنی دیدح 1242، 1241، 1117، 71در حقوق يصوصی مواردن از مفهوم نظارت را می توان در مواد 

اتستتتام متعددن تقستتتیآ شتتتده که عبارتند از نظارت   در حقوق عمومی نظارت بر حستتت  مودتتتون و مرجص نن به

  14حو نظارت مالی 11نظارت تضایی، 12نظارت ادارن، 11پارلمانی

به دستتت کارشتتناسان مالی و ، هان حکومتی که بنابر اصتل هدف نظارت مالی معموالً کنترل حستام و هزینه اردان 

 ،ینه کردن درنمدهان عمومی نیز به دیوان محاسباتنظارت بر هز، شتودح بر همین اساس زیر نظر نماینددان ملت ان ام می

هان مقرر در حقوق نظارت مالی نیز مانند سایر نظارت 15سپرده شده استح، از نهادهان وابستته به م لس شتوران است می   

 16شودحبه انوان متعددن تقسیآ می، عمومی منحصر به روش ياصی نبوده و بر حس  مورد

تبیلغات احزام  ،تبلیغات نامزدها و کاندیداها، هان انتخاباتیکنترل و نظارت بر هزینه ،بنابراین منظور از نظارت مالی

 ودح بایستی شامل نظارت مالی ش، هان انتخاباتی باشدو هر چیزن که به طور مستقیآ و غیر مستقیآ مربوط به هزینه

 

 تبلیغات در انتخابات -4

هان سیاسی متکی به نراء مردم همواره مهمی استت که در نظام مودتون رتابت و تبلیغات انتخاباتی از جمله مستا ل   

ت تارم تتاریخی و میزان اهمیتی که به   ، هتان بومی شتتتودح هر نظتام حقوتی در چتارچوم ارزش  در انتختابتات مطرم می  

 17کندحمقررات متنوعی را بران تبلیغات پیگ بینی می، دهدمودون انتخابات و رأن مردم می

                                                           
1. Responsibility 

چنان که از ظاهر این « تواند بر متولی، ناظر قرار دهد که اوماا متولی به تصررویي یا اطال  او باشررد. واقف می» قانون مدنی:  33ماده . 91

گردد. نظارت اطالوی در مواردی است که اوماا متولی تنها به آید، نظارت بر دو قتم اطالوی و استصوابی تقتیم میدسرتور قانونی بر می 

های ومومی اطال  دهد. نظارت استصوابی در جایی است که اوماا اطال  ناظر باشرد تا اگر خیانت یا تقصیر و ناتوانی مشاهده کند به مقام 

»  9883ه مواد توان برسد بدون این که وی بتواند يیشنهاد دهنده و مقدم باشد. برای نظارت استصوابی میمتولی بایتتی به تصویي ناظر ب

« دووای مربوط بهمولی ولیه» قانون مدنی  9242، «فروش امواا مولی ولیه » قانون مدنی  9249« تعیین مخارج سرررالیانه مولی ولیه 
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ارکت تنها تشتتر محدودن از افراد جامعه توانایی مشتت، هان ستنگین نن لیغات انتخاباتی و هزینهبا توجه به پیچیددی تب

توانند نامزد نماینددی باشتتند که از امکانات الزم بهره هان انتخاباتی را دارندح در درجه نخستتت تنها کستتانی میدر رتابت

احزام ستیاسی جزء  ، وندح بران ستالیان متمادن مند یا از ستون حزم و جناحی که چنین امکاناتی را داراستت حمایت شت   

احزام  ،کردندح بران مثال بسیارن از پژوهشگرانمهآ ترین نهادها و تشتکی ت ستیاستی بودند که چنین نقشی را ایفاء می   

 هان مالی مشتتخن نامزدتوانایی، نامیده اندح در عین حال در کشتتورن چون نمریکا "هان انتخاباتیماشتتین"نمریکایی را 

تواند این ادعا را ی از عوامل تعیین کننده پیروزن در انتخابات استتتح نگاهی به ترتی  کنگره م لس ستتنان نمریکا مییک

ستناتور نمریکایی از سرمایه   21ها هستتند و  اعضتان کنگره از میلیونر  دهد که به يوبی اثبات کندح مطالعات نشتان می 

صاحبان ثروت در راس تدرت ترار می دیرند و صاحبان فکر و اندیشه  با این روند بدیهی است 11باشتندح داران بزرگ می

 وتخصن و نخبگان اجتمان عم  به حاشیه رانده شده و نمی توانند نقشی در اداره جامعه ایفاء کنندح

اجازه می  19 1976در سال  "باکلی علیه والو"در ایاالت متحده نمریکا دیوان عالی کشتور در تصمیآ يود در ران   

نتامزدهتان انتخاباتی بطور نامحدودن از پول يود را صتتترف تبلیغات انتخاباتی بکنندح اما دیوانعالی کشتتتورنمریکا     دهتد 

خابات مق کونل علیه کمیستتتیون انت "رایمحدودیت هان دیگرن را بر تبلیغات انتخاباتی مقرر می کند بطورن که در 

   21حهان تبلیغات انتخاباتی مقرر کرده است محدودیتهان بیشترن را بر امور مالی و صرف هزینه 20"فدرال
هان تبلیغات انتخاباتی بستتیار متنون و متعدد بوده و در این رابطه نامزدها و یا احزام ستتیاستتی   به علت این که روش

ن بین ممکن استتتت حقوق رتبا و ستتتایر شتتتهروندان را نقن کنند در این رابطه اتحادیه، غرق در رتابت انتخاباتی شتتتوند

 1994مارس  26اع میه ان راجص به معیارهان انتخابات نزاد و منصفانه در ، شوران این اتحادیه 154در اج س الم الس 

که معیارهان جهانی را در ارتباط با مشتتاغل مرتبک با انتخابات ارا ه کرده استتتتح ادرچه  ، در پاریس به تصتتوی  رستتتاند 

ا توان به بريی از عناوین مرتبک بلکن از ي ل مواد نن میاع میه تستتمت ياصتتی را به مباحل تبلیغات ايتصتتاص ندادح  

دارد که هر یق از شهروندان حق دارد به منظور مبارزه از ماده سه اع م می2 تبلیغات انتخاباتی اشاره کردح اع میه در بند

بند  ل دهدح بر اساسحزم یا ستازمان سیاسی تشکی ، انتخاباتی به حزم یا ستازمان ستیاستی وارد شتوند و یا همراه دیگران    

 هر کس منفرداً یا م تمعاً حق دارد:، سوم همین ماده

 هان سیاسی يود را بدون بیآ و نگرانی ابراز کند؛ت دیدداه

 ت اتدام به دریافت و مبادله اط عات کند ؛

 ت بران مبارزات انتخاباتی در کشور نزادانه رفت و نمد کند؛

 22پردازدحبه مبارزه انتخاباتی ب، ی از جمله حزم تشکیل دهنده دولت حاکآت بر مبنایی مساون با دیگر احزام سیاس
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 مراجع نظارت بر انتخابات -5

ستتاز و کار نظارت بین المللی نیز مطرم شتتده استتت هر چند اصتتوالً ، امروزه ع وه بر ستاز و کارهان نظارت دايلی 

ز ات دارد و این نون نظارت را به نوعی بر درفته ااستق ل و تمامیت اردی یق کشور مناف، وادذارن این امر با حاکمیت

 نظام استعمارن می دانندح 

نظارت انتخاباتی را به عنوان دردنورن  IDEA"21"اما موستتستته بین الملللی پشتتتیبانی از دموکراستتی و انتخابات    

اط عات  مزبور بر مبنانهان انتخاباتی و فراهآ کردن تضتتاوتی نداهانه درباره فرنیند هدفمند اط عات مربوط به پروستته

 24کندحدردنورن شده تعریف می

 ودحشبنابر این نظارت بر انتخابات بر دو مقوله نظارت بین المللی و نظارت ملی بر انتخابات تقسیآ می

بود که  1157انتخابات ستتراستترن مولداون و واالشتتیا در   ، اولین انتخاباتی که تحت نظارت بین المللی بردزار شتتد

 دحروسیه و ترکیه بردزار ش، پروس، فرانسه، بریتانیا، میسیون اروپا مرک  از نماینددان اتریگتحت نظارت ک

درددح منتهی این کره بر می 1921به انتخابات ، چنین مشتتتارکت ستتتازمان ملل در نظارت بر انتخابات بین المللی هآ

هان غیر دولتی نیز هان نظارتی ستتازمانالیتتوان به فعاهمیت چندانی نداشتتتح ع وه بر نن می 60و  50مشتتارکت تا دهه 

یق پروژه نظارت  1911دروه بین المللی حقوق بشتر است که در سال  ، اشتاره نمود؛ شتاید در این رابطه مهآ ترین دروه  

 تشرمن« الرن دابر»اولین م موعه راهبردن بران نظارت بر انتخابات را به وسیله  1914بر انتخابات را نغاز کرد و در ستال  

 کردح

ظهور کرده استتتتح در این نون نظارت ، چنین نظتارت دايلی بر انتختابتات احتمتاالً همزمتان با انتخابات رتابتی      هآ

رستتتانه ها ونماینددان کاندیداها در محل ايذ ران حضتتتور پیدا می کنندح این نظارت به ياطر از بین  ، نماینددان احزام

أثیر سازمان حزم بران رأن دهنددان و با يبر سايتن حزم از میزان مشتاهده توت و نیرون ت ، بردن دستتکارن انتخاباتی 

ن و تا ها شترو رأن دهنددان و نتی ه انتخابات استتح محدوده این حضتور از بررستی و تحقیق دتیق در بام ستوء استتفاده     

 25حین و نیز بعد از نن ادامه داردح، هدایت مرحله تبل

 

 های انتخاباتی  بینی شده بر هزینهگفتار دوم: نظارت مالی و محدودیت های پیش 

تاعده مند نبودن منابص و عملکرد مالی ، هان مردم ستتتاالرها و نقاط نستتتی  پذیر نظامدر حال حادتتتر یکی از نفت

هان سرسام نور توسک بريی نامزدهان انتخاباتی یا نامزدها در ایام انتخابات استح ان ام هزینه، هان سیاسیدروه، احزام

یناً تأثیر چنین دهدح یقها داه نتی ه انتخابات را به طرز شتتتگفت انگیزن تحت تأثیر ترار میی یا غیر حزبی ننهواداران حزب

 باشدحبیشتر و عمیق تر می، پدیده ان در جوامص توده دار و فاتد طبقه متوسک تون

مورد نظر را به سمت دونه ان  نظام سیاسی، هان مردم ستاالر در نهایت هان انتخاباتی در نظامتاعده مند نبودن هزینه
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 اعمال، هان مردم ستتتاالرن بپردازدتواند به تقویت پایههایی که میاز اشتتتراف ستتتاالرن هدایت يواهد کردحح یکی از راه

هان انتخاباتی نامزدهاستح همان طور که بیان شد هآ اکنون نظارت مذکور در بسیارن از کشورهان نظارت مالی بر هزینه

ه استح بعنوان فرانسته و انگلستتان به سنتی مقبول و جا افتاده تبدیل شد  ، ژاپن، نمریکا، استپانیا ، یا نظیر ایتالیاتوستعه یافته دن 

 مثال در بریتانیا روشهان بران محدود کردن هزینه هان انتخاباتی مقرر شده استح

شامل هر هزینه ، هان انتخاباتیکند هزینه مقرر می 26بریتانیا 2000انتخابات و احزام سیاسی سال ، تانون همه پرستی 

منظور افزایگ تداوم و تشتتویق موفقیت انتخاباتی حزبی در انتخابات در حال بردزارن یا ه ان استتت که توستتک احزام ب 

انتخابات نتی صتترف می شتتودح این هزینه ها ممکن استتت بمنظور انتشتتار مطالبی در يصتتوص رتی  یا افزایگ موفقیت   

 کاندیدان يود صرف شودح

ه هان انتخاباتی شتتامل هر هزینه ان صتترف شتتده بوستتیله حزبی در ارتباط با موارد زیر استتت: تبلیغات ستتیاستتی هزین

انتشتتتارات و  ،تحقیقات در بازار، بیانیه ها یا دیگر استتتناد ستتتیاستتتی ، مطال  مربوط به هیئت انتخاباتی، اط عیه ها، حزبی

 27نگ ها و غیرهحتظاهرات و بردزارن متی، مسافرت هان انتخاباتی، مطبوعات

تمتامی احزام در رتتابتت انتخاباتی مشتتتمول محدودیتهان در هزینه هان انتخاباتی در یق دوره مشتتتخن تبل از     

انتخابات هستندح این محدودیت ها به محدودیتهان م زان مربوط به هزینه هان انتخاباتی صرف شده توسک يود کاندیدا 

بطور مثال احزام مشمول محدودیت هان هزینه ان م زا در انتخابات هان شترکت کننده در انتخابات تقستیآ می شتوندح    

م لس ایرلند شمالی و پارلمان اروپا می باشندح در ، م لس شتوران ملی ولز ، انتخابات پارلمان استکاتلند ، عمومی پارلمان

شتتتده در انتخابات انتخابات محلی محدودیت هان م زایی بران هزینه هان انتخاباتی وجود ندارد اما هزینه هان صتتترف 

 محلی در م موعه هزینه هان انتخاباتی حزم محاسبه می شودح

محدودیت هان هزینه ان با تعداد واجدین شتتترایک انتخام کننددان و مناطقی که حزم رتابت دارد مشتتتخن می 

 شودح جدول زیر این محدودیت ها را در بریتانیا مشخن می کندح
 

دوره مقرر )بتا زمان    انتخابات 

یرن پایان می ران د

 یابدح(

حتداکثر هزینته )مبتنی بر رتابت    تعیین محدودیت هزینه 

حزم به نستبت واجدین شتترایک  

 انتخام کننددان و مناطق(

پتتتارلتتتمتتتان  

 بریتانیا

بته نستتتبت واجدین شتتترایک    30,000£ روز 165

 انتخام کننددان در هر رتابت

£18.96m GB 

£540,000 N 

پتتتارلتتتمتتتان  

 اسکاتلند

د در هر رتتابتت انتختابتاتی به     پونت  12000 ماه 4

نستبت واجدین شرایک انتخام کننددان و  

£1.516m 
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 پوند در هر منطقه رتابتی   10000بع وه 

مت تلس ملی   

 ولز

پونتد در هر رتتابتت انتختابتاتی به       10000 ماه 4

نستتبت واجدین شتترایک انتخام کننددان  

 پوند در هر منطقه رتابتی 40000بع وه 

£600,000 

م لس ایرلند 

 شمالی

هزار پونتد در هر رتتابت انتخاباتی    17000 ماه 4

 به نسبت واجدین شرایک انتخام شونددان

£306,000 

پونتد بران هر منطقه ان که رتابت   45000 ماه 4 پارلمان اروپا

وجود دارد کته بتا تعداد اعضتتتان پارلمان   

 بران نن منطقه تابل افزایگ استح 

£3.105m GB 

£135,000 NI 

 

 ،ان در کل بریتانیا صتتترف می شتتتود احزام موظفند ايتصتتتاص این هزینه ها را به هر کدام از انگلیس  وتتی هزینه

فند احزام موظ، و ولز را مشتتخن نمایند تا محدودیت مورد نظر بران هر منطقه نقن نشتتودح بعد از انتخابات ، استتکاتلند

فردن و هزینه هان مشتتخن در هر منطقه ان از دزارشتتی از هزینه ها را به تفصتتیل تستتلیآ نمایندح این دزارش هر مورد   

بریتانیا را مشخن نمایدح دزارش می بایست در طول سه ماه انتخابات تسلیآ شودح ادر حزبی بیگ از حد مقرر صرف کند 

 21می بایست یق اظهارنامه به توسک یق حسابرس مستقل همراه دزارش ارا ه نمایدح

نظارت بر انتخابات از وظایف و ، یح اصل نود و نهآ تانون اساسیدر کشتور جمهورن است می ایران بر استاس تصر   

این شتتورا در نظام حقوق استتاستتی ایران استتاستتاً یق نهاد نظارتی استتتح ايتیارات  ، ايتیارات شتتوران نگهبان بوده استتت

می است تا نظارتی این نهاد بر دو نون است: تقنینی و سیاسیح نظارت تقنینی همان نظارت بر مصوبات م لس شوران اس 

ها با احکام شتترن و تانون استتاستتی اطمینان حاصتتل کندح این بازبینی نظارت تقنینی به معنان نظارت بر  از عدم مغایرت نن

ن شوران نگهبان دذاشته وظیفه نظارت بر انتخابات را بر عهده، تانون اساسی 99اصل ، تانون دذارن استتح افزون بر این 

زیرا در حقیقت نظارت این شورا بر انتخابات در به دست درفتن یا نگرفتن تدرت  ،که از مصتادیق نظارت ستیاستی استت    

جناحها و احزام تأثیر به ستزا داردح این تأثیر با توجه به معیارن که بران نظارت ستیاسی تعریف شد؛ ایفان نقگ در   ، افراد

 29چیزن جز نظارت سیاسی نیستح، کس  یا از دست دادن تدرت

نظارت بر  ،نظارت مالی بر انتخابات، هان انتخاباتیمعتدود مقرراتی را در مورد فعتالیتت   ، ایران در توانین انتختابتاتی  

هان توان یافتح جهت دیرن این مقررات بیشتتر به سمت اعمال محدودیت بر تبلیغات است تا نظارت بر هزینه تبلیغات می

ت در حوزه درنمدهان سیاسی یا سرمایه حزبی به ننح مقررات دذارن تأمین مالی احزام و نامزدها از مهآ ترین مودوعا
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 11توانینی متفاوت در این باره تصوی  نموده اندح، به طورن که کشورهان مختلف 10رودحشمار می

 توانهان تانونی یق روش است و نمیهان تانونی در کشتورها متفاوت استح انتخام محدودیت وجود محدودیت

 شتتتودح بنابراین باید توتص و انتظاراتها اعمال مییق کشتتتور کدام نون محدودیت به طور مطلق بر این عقیده بود که در

تواند چرا که توجه به فلسفه و هدف از انتخابات از اهمیت فراوان بريوردار است و می، يود را از انتخابات مشخن کنیآ

مالی انتخابات از مستتتا ل مهمی هان تاعده مند بران مستتتا ل دزینگ نظارت مطلوم مالی را تأمین کندح وجود چارچوم

یاستتی نقگ موثرن که پول در دنیان ستت، نادزیر از توجه به نن هستتتیآ، استتت که بران بردزارن انتخابات نزاد و منصتتفانه

تواند به فاجعه من ر شود که از انتخابات و دموکراسی جز ظاهرن دل فری  کند بدون مهار حقوتی نن میامروز بازن می

 12بیاوردح تام« پول ک ن » تواند در مقابل تدرت ورن که این عقیده باعل شتتده که نیا دموکراستتی میباتی نگذارد به ط

خی از توان پاستتتالبته ادر به این اعتقاد داشتتتته باشتتتیآ که یکی از نرزوهان حقوتی این استتتت که بران هر مستتتأله ان می

توان تا حدن از ال به الن توانین عام روشتتن می م موعه توانین و مقررات یافتح حتی در صتتورت فقدان توانین صتتریح و

 اصولی را تبیین نمودح

 همه افراد» هان تانونی بران نهادهان عمومی استتتح طبق اصتتل بیستتتآ تانون استتاستتی: یکی از این موارد محدودیت

همچنین طبق « ارندحملت ححح یکستتان در حمایت تانون ترار دارند و از همه حقوق حححستتیاستتیحححححح با موازین استت م بريورد 

شتتود و همه هان يزانه دارن کل متمرکز میهان دولت در حستتامکلیه دریافت» اصتتل پن اه و ستتوم تانون استتاستتی    

از ستتون دیگر طبق اصتتل صتتد و چهل و هشتتتآ « دیردح ها در حدود اعتبارات مصتتوم به موج  تانون ان ام میپردايت

ته ها به صورت دماشیل و امکانات ارتگ و استفاده شخصی افراد از ننهر نون بهره مندن شخصی از وسا» تانون استاسی  

این موارد تذکراتی است که در تانون اساسی به صوت کلی نمده است و از « ها ممنون استو راننده شتخصی و امثال این 

 شودحیبه راحتی استنباط معدم استفاده از منابص مالی عمومی و بیت المال در فعالیت سیاسی و انتخابات و ححح ، این موارد

به منظور تضتتمین بريوردارن یکستتان نامزدهان ریاستتت جمهورن از امکانات دولتی کمیستتیونی به نام  » چنین  هآ

» ع وه بر نن « 11درددحکمیستتیون بررستتی تبلیغات انتخابات در وزارت کشتتور و بنا به دعوت وزیر کشتتور تشتتکیل می   

در ساعات ادارن ، ممنوعیت تبلیغات له یا علیه نامزدها» ، 14«از صدا و سیما  استتفاده مستاون نامزدهان ریاستت جمهورن   

» ، 15«در امتاکن دولتی و از امکتانتات عمومی که مشتتتمول این ممنوعیت به نهادهان عمومی غیر دولتی نیز تستتترن دارد     

بلیغاتی ناظران و م ریان ممنوعیت و جرم بودن فعالیت ت» ، 16«ممنوعیت الصتتتاق تبلیغات رون تابلوهان عمومی و دولتی 

 ح17«انتخابات له و علیه نامزدها 
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مواد پن اه و شتتگ تا شتتصتتت و پن آ تانون انتخابات م لس شتتوران استت می نیز موارد مذکور را تکرار کرده اندح  

و « هان دولتی موستتستتات و شتترکت ، ممنوعیت چاپ و انتشتتار نشتتریات غیر دتترور از ستتون وزارت يانه ها » همچنین 

 هان وابسته نن نیز از تبلیغات له یا علیه یکی از کاندیداها مقرر شده استحها و سازمانشهردارن ممنوعیت

نظتارت بر احزام و کاندیداهان مستتتتقل استتتت که در کشتتتور ما فقک بران تبلیغات   ، مورد دوم از موارد نظتارت 

ان هزینه مالی نن ستتخنی ایراد در يصتتوص نون و زمان نن تا ل به محدودیت شتتده استتت و در يصتتوص میز، کاندیداها

ه به مودتتوعی استتت ک، نکرده استتتح پیگ بینی ستتقف هزینه و کنترل دتیق بران عدم ت اوز از این ستتقف بران نامزدها 

نمایند که عزم کندح در مواردن دیده شتتده استتت که نامزدها اتدام به يرید رأن می تحقق اصتتل صتتحت ران کمق می 

را جرم انگارن منظور نماید تا نوعی نظارت صتتتورت پذیرد که « يرید و فروش رأن  »طلبد که جدن تانون دذار را می

تاثیر يود را بر رون ودتعیت مالی کاندیداها يواهد دذاشتت و ازاثربخشتی مراکز تدرت و ثروت در رأن شهروندان و    

 غفول مانده استحکاهد که این امر مهآ در توانین ما مهان مالی میاحتمال وابستگی نتی نامزدها به بنگاه

 هان انتخاباتی پیگ بینی کرده اند:به طور کلی در کشورهان دیگر مقررات مالی ویژه ان بران فعالیت

ام به دردش نن حس –هان انتخاباتی و ارا ه دزارش مالی ت استخدام یق مسئول مالی م زا در بانق بران فعالیت1

 مراجص مربوط؛

به  دردش نن حسام -هان انتخاباتی و ارا ه دزارش مالیق بران فعالیتافتتام یق حستام مالی م زا در بان  تتتت2

 مراجص مربوط؛

 ت سقف هزینه تا حد م از و عدم تخطی از نن سقف ؛1

 کندحهان انتخاباتی و سیاسی به این امور رسیددی میت کمیسیونی مربوط به رتابت4

بر  11ه در تانون اساسی يود به نن اشاره کرده اندحبريی از کشتورها حتی به این مودون نن تدر اهمیت داده اند ک  

اده از عدم استتتف» و « شتتکل تبلیغات » تواند نظارت يود را فقک بر رون هایی که ذکر شتتد شتتوران نگهبان میمحدودیت

 هان انتخاباتی نداردحنظارتی بر میزان هزینه، اعمال کند و به لحاظ فقدان موازین تانونی« منابص دولتی و عمومی 

 نظارت غیر مستقیآ را هآ به طور ي صه می توان به موارد ذیل تقسیآ نمود:

هان با اعمال بررسی سقف هزینه» ت نظارت مالی از سون توه مقننه و نهادهان وابسته : بررسی اعتبارنامه نماینددان 1

 حقیق و تفحن م لس ؛ت دیوان محاسبات ت نظارت از طریق ت« وجود ندارد  انتخاباتی که در کشور ما ظاهراً

 -هان اجرایی، ستتازمان حسابرسیتتتت نظارت مالی از ستون توه م ریه و نهادهان وابستته : وزارت کشتور و هیأت   2

 معاونت نظارت و بازرسی دفتر رهبرن ؛

 ت نظارت مالی توه تضا یه و نهادهان وابسته ح1

 

 های نظارت مالی بر انتخابات در قوانین ایرانکاستی

هان انتخاباتی و نظارت مالی بر روند انتخابات نن دونه که در کشتتورهان  می ایران مستتأله هزینهدر جمهورن استت

دتیقاً مشخن نشده است ح یارانه احزام هنوز نظام حقوتی مشخصی نداردح تب ً در اجران تکلیفی که ، دیگر مطرم استت 
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ن در لوایح بودجه، عهده دولت دذاشتتتته استتتت هان غیر دولتی برن چهارم توستتتعه بران حمایت از تشتتتکلتانون برنامه

شتتتد که احزام نیز به عنوان دونه ان از نهادهان میلیون تومان منظور می 100تا  600اعتبارن حدود  14تا  11هان ستتتال

تانون  10این اعتبار تطص شتتد و حتی يانه احزام و کمیستتیون ماده   1115شتتدندح اما از ستتال  مردمی از نن بريوردار می

این در حالی  19درفتند از این امکان محروم شدندحدرصتد از اعتبار یاد شده را به عنوان یارانه می  5هر کدام م نیز که احزا

ها در تشتکیل دولت فراهآ شود و این زمانی  دیرند که نقشتی بران نن استت که احزام در نظام ستیاستی وتتی شتکل می    

 40زمه کس  تدرت و تشکیل دولت باشدحال، ممکن است که رتابت دروهی و فعالیت دسته جمعی

 ،وجود نظارت مالی و شفافیت در انتخابات است و این زمانی ممکن است که احزام، هایکی دیگر از موارد کاستی

ها باید شتتامل نام کمق کننددان و مقادیر کمق هایشتتان هان يود را به مرجص مستتتقلی ارا ه دهندح این دزارشدزارش

ها باشد و موارد مصرف این وجوه نیز باید در نظر درفته شودح همچنین یکی دیگر از قدن و وامهان غیر نيصوصاً کمق

تواند به طور موثر از مفاستتتد مالی در جریان انتخابات و متعات  نن از به تحول در توانین استتتت که می، موارد شتتتفافیت

نهادهان نظارتی همچون کمیسیون ماده ، انحراف کشتیده شتدن نماینددان جلودیرن کندح بدون تدوین مقررات مناست    

 امکان تأثیردذارن چندانی بر کاهگ مفاسد  ر این زمینه نخواهد داشتح 10

هان مردم ساالر تاعده مند نبودن منابص و عملکرد مالی هان بزرگ و نقاط نستی  پذیر نظام یکی از موارد و کاستتی 

مردم  هانتواند به تقویت پایهتح یکی از راه کارهایی که میهان ستتتیاستتتی به ویژه در ایام انتخابات استتت احزام و دروه

 ،هان انتخاباتی نامزدهاستتتتهان حزبی و هزینهاعمال نظارت مالی حقوتی دتیق بر منابص مالی ستتتازمان، ستتتاالرن بپردازد

یگیرن کرد و در ی پهان انتخاباتتوان از طریق تشتکیل کمیسیون یا شوران نظارت بر هزینه نظارت مالی بر انتخابات را می

شتتوران عالی نظارت بر امور مالی حوزه ستتیاستتت نام نهادح شتتوران ، توان نهاد مزبور راهان الزم میصتتورت وجود زمینه

تواند داران ماهیت و ودعیت ادارن یا تضایی باشدح درورت حفس بی طرفی عالی نظارت بر امور مالی حوزه سیاست می

کند تا شوران مورد بحل داران ماهیت و کارکرد تضایی باشدح سه وظیفه و  ام میو رعایت اصتول دادرسی منصفانه ای 

 توان بران شوران عالی نظارت بر امور مالی حوزه سیاست در نظر درفت:مأموریت کلی را می

هان ستتیاستتی و ان ام  بازرستتی و نظارت مستتتمر و منظآ بر امور مالی احزام و دروه، تتتتت جمص نورن حستتام ها1

 ن نهایی درباره نن ها ؛هاتضاوت

هان انتخاباتی توستک نامزدهان يبردان رهبرن، ریاست جمهورن، م لس  تتتت نظارت بر میزان و نحوه ان ام هزینه2

 شوران اس می ؛

 41هان انتخاباتی احزام و نامزدهاحهزینه هان سیاسی تهان مالی احزام و دروهت انتشار منظآ دزارش حسام1
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 گیرینتیجه

 شود که:مطالبی که بیان دردید این نتی ه درفته می با توجه به

عدد هان متنظارت مالی بر انتخابات در م موعه نظارت انتخاباتی ترار درفته که يود شتتتامل م موعه ان از نظارت

ن ورادیردح با توجه به این که شباشتد که به منظور تأمین ست مت انتخابات شکل می  ادارن و ححح می، اط عی، استتصتوابی  

تانون استتاستتی را استتتصتتوابی و شتتامل تمام مراحل اجرایی    99نگهبان در نظریه تفستتیرن يود نظارت مذکور در اصتتل  

داند که ايتیار نظارت شتتورا را دستتترش کیفی داده و به هی  وجه از جمله تأیید و رد صتت حیت کاندیداها می، انتخابات

 نظارت پسینی و اط عی استح، بق سايت بلکه این نظارتتوان نن را با لفس و روم تانون اساسی منطمنطقی نمی

دودیت بر نن بیشتتتر مربوط به تبلیغات و مح، جهت دیرن توانین انتخاباتی ایران در رابطه با نظارت مالی بر انتخابات

ه تبلیغات بتانون انتخابات م لس شوران اس می فصل ششآ يود را ، هان انتخاباتیح در این زمینهاستت تا نظارت بر هزینه 

پیگ ، ارهاراه ک، کندح اما در رابطه با نظارت مالی بر انتخاباتهان مختلف تعیین تکلیف میدهد و از جنبهايتصتتتاص می

هان توانستتت در ي ل فصتتل هفتآ راجص به تخلفات با مودتتون هزینه  اندیشتتدح تانون دذار میبینی نهاد و ححح اتدامی نمی

 ابات نیز بپردازدحانتخابات و نظارت مالی بر انتخ

مورد دیگر این کته استتتتفتاده از امتیازهان تبلیغاتی و مالی نامزدها و احزام استتتت که باید دانستتتت چه کستتتی بر     

توجه نمودح اما باید در نظر داشت که  10تخصتین این امتیازات نظارت دارد هر چند شتاید بتوان به وجود کمیسیون ماده   

ه تواند این امر را بر ما تفهیآ کند که این اعضا به هر حزبی کباشد میت دولتی میچون اعضتان این کمیسیون بیشتر مقاما 

 موافق ننان باشد امتیاز دهی نمایندح

هان دولتی باید تانونی جامص تصتتتوی  دردد که بتواند این یارانه را به طور مستتتتمر در  در رابطه با تخصتتتین یارانه

احزام مینیاتورن ای اد شده اند که تعداد اعضاء ننها شاید از تعداد انگشتان ايتیار احزام ترار دهدح در دتمن بسیارن از  

دستتت بیشتتتر نباشتتند و هی  کدام یق از معیارن الزم حزم و تشتتکل را دارا نمی باشتتند اما با استتآ همان تشتتکل یارانه    

 دریافت کرده و در م امص حضور پیدا می کنند و عم  فعالیتی هآ ندارندح

تواند در ان نظارت مالی نبود مرجعی مستتقل بران نظارت مالی بر انتخابات است که وجود نن می هیکی از کاستتی 

ه بنابرین پیشنهاد می دردد مرجعی مستقل بران نظارت مالی بر انتخابات و هزین مفید اثر باشدح، صتحت بردزارن انتخابات 

که ستتقف هزینه هان انتخاباتی را مشتتخن و توستتک   هان انتخاباتی احزام و نماینددان بوجود نید و توانین و مقرراتی 

یق ذیحستام مستتقل کنترل نماید و همانند توانین انتخاباتی بريی کشورها ادر هزینه انتخاباتی کاندیدان بیگ از سقف   

مقرر باشتتد هر چند هآ برنده انتخابات شتتود ابطال درددح البته تخصتتین یارانه بر انتخابات در دذشتتته زمینه هان ستتوء     

فاده فراوانی را ای اد کرده استت و بران حفس اصتل برابرن می بایستت نظام جامص و عادالنه ان ای اد شود و تا زمان    استت 

تانون احزام می بایست مستقل و نباید سابقه  10ای اد نظام عادالنه تخصتین یارانه متوتف شتودح اعضان کمیسیون ماده   

 ندحوابستگی به احزام و جناههان سیاسی را داشته باش
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