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چکیده
احزاب سیاسی در نظام های مردم ساالر معاصر از نهادهای اساسی اند که کاار یژههاای متعاددی
چون انتقال مطالبات مردم به حکومت ،متشکلکردن افکار پراکنده ،معرفی نامزدهای انتخاباا ی
د ین برنامۀ حرکت آیندۀ حکومت را بر عهده دارند .در دهههای اخیار باه دلیال بایرغبتای
مردم به عضویت حزبی کمک به این نهاد ،منابع مالی آنها به شدت کاهش یافته است .أمین
مالی احزاب از منابع د لتی بهمنزلۀ بدیل یا جایگزین معرفی شده است ،اماا ایان امار مخالااان
سرسختی دارد .مقالۀ حاضر ضمن معرفی برناماههاای مساتقیم غیرمساتقیم اأمین عماومی
احزاب بیان نظرهای موافق مخالف به شیوۀ وصایای حلیلای ضار رت مباانی حقاو ی
أمین عمومی احزاب را بررسی کرده است .یافتهها حاکی از آن است که حمایات حراسات از
حقوق بشر ،مشر عیت حکومت کارآمدی آن مستلزم کمک د لتی به احزاب است.
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مقدمه
احزاب سیاسی بهمنزلۀ نهاد حیا ی نظامهاای ماردمسااالری امار زی شاناخته مایشاوند در
بسیاری از وانین اساسی د ینشده پس از جنگ جهانی د م مورد اشاره رار گرفتاه جایگااه
حقو ی آنها در نظام سیاسی کشور مشخص شده است .برای نموناه ماادۀ  21اانون بنیاادین
آلمان که در سال  1393صویب شده است ضمن عریف احزاب سیاسی باه کارکردهاای آن در
کوین بلور ارادۀ ملی اشاره میکند نظام انتخابا ی نیمهحزب محوری را پایشبینای کارده
است.
احزاب سیاسی در نتیجۀ نیاز بخش عظیمی از افراد جامعه به مشارکت سیاسی زاده شدهاند
به گسترش عمیق مردمساالری کمک میکنند .احزاب سیاسی مطالبات جمعی افاراد را باه
شکل سیستما یک بیان با انتقال آنها به د لت ،نقش اسط میانجی بین ماردم د لات را
ایاا میکنند .آنها به افکار ،دیدگاهها مایالت پراکندۀ اشخاص انسجام میبخشاند آنهاا را
در جامعه به شکل رسا ری بیان از این طریق به ظهاور ارادۀ ماردم حقاق حاکمیات ملای
کمک میکنند .احزاب افراد بااستعداد در زمینۀ سیاست مدیریت عمومی را شناسایی ضامن
آموزش ،آنها را آمادۀ پذیرش پستهای کالن مدیریت د لتی میکنند.
در یک نظام مردمساالر احزاب سیاسی برای ایاای نقشهای ذکرشده ساایر کارکردهاایی
که بر د ش آن هاست مهم ر از همه برای مشارکت فعال در کارزارهای انتخابا ی باد ن شاک
بار مالی سنگینی را حمل خواهند کرد .احزاب برای ر ابات ماؤثر بایاد باه مناابع ماالی کاافی
دسترسی داشته دارای سازماندهی منظم از خدمات دا طلبانه یا معوض اشاخاص برخاوردار
باشند.
همین نیازهای مالی ،احزاب را به کاپوی کسب منابع مالی درآمدی اداشته است .احزاب
سیاسی در آغاز سدۀ بیستم عمد اً به پرداختهای اعضا ابسته بودند ،اما از نیماۀ د م آن ساده
شمار اعضا در مام احزاب به شدت کاهش یافت آنها منابع درآمدی عمدهای را از این محال
از دست دادند .از سوی دیگر ،با پیشرفت فنون بلیغا ی بر هزینههای احزاب افز ده شده اسات.
احزاب در این میان متوسل به منابع ماالی گار ه هاای ذی نااع بازرگاناان صااحبان صانایع
شدهاند ،اما همین امر خود مسئلۀ أثیر نار ای این کمککنندگان به احزاب صامیمات آنهاا
را مطرح کرده است.
در خصوص أمین مالی احزاب سیاسی د الگوی متاا ت جود دارد :الگاوی آزادیطلاب
سا یطلب .الگوی آزادیطلب دارای منطق لیبرالی است که نظام سیاسی امریکا نیز نمونهای از
این الگوست احزاب سیاسی را نهادی خصوصی میداند به شدت مخاالف مداخلاۀ د لات در
امور داخلی احزاب به خصوص مسائل مالی آن است .این در حالی است که الگوی ساا یطلاب
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که کانادا آلمان نمونههایی از آن به شمار می ر ند احزاب را نهادهای شبهعمومی لقی میکند
مداخلهنداشتن د لت را موجب بیعدالتی در ر ابتهای انتخابا ی میداند .لذا د لتها بایاد باا
ا خاذ ر یکرد حمایتی در حوزۀ أمین مالی احزاب سیاسی حضور فعالی داشته باشند .این امر به
اا تهایی حدا ل در چهار زمینه منجر شده است :نخست اینکه الگوی سا یطلاب مقررا ای
در خصوص درآمد هزینۀ احزاب د ین کسب درآمد از برخی منابع را منع برخی دیگار را
محد د ،همچنین بر هزینههای انتخابا ی احزاب نیز سقای معین کرده است .این در حالی است
که الگوی آزادیطلب به بعیت از منطق لیبرالش چنین مقررا ی را مخالف آزادیهاای عماومی
میداند برای احزاب آزادی عمل در خصوص عیین شیوۀ کسب منابع مالی ائال اسات .د م،
الگوی سا یطلب ائل به آن است که دسترسی به منابع مالی برای احازاب برابار نیسات ،لاذا
د لت باید سمتی از منابع الزم آنها را از محل بودجۀ عمومی أمین کند در حالی کاه الگاوی
آزادیطلب به عدالت وزیعی اعتقادی ندارد برنامههای أمین عماومی احازاب را رد مایکناد.
سوم ،الگوی سا یطلب با ضع مقررا ی استااده از رسانههای جمعی را بارای دسترسای برابار
احزاب حت کنترل رار داده است ،اما الگوی آزادیطلب لیبرال باا ایان ر یاه مخاالف اسات
دسترسی آزاد احزاب به رسانهها را حمایت میکند .چهارم اینکه ،الگوی ساا یطلاب مقاررات
افشای مالی گزارش عمومی احزاب را برای أمین شاافیت الزم میداند ،اما الگوی آزادیطلاب
با نقض حریم خصوصی افراد مخالف است مالحظات عملی ایناان را نیاز باه اد ین مقاررات
افشای مالی ادار میکند (.)Smilov, 2008:6-25
با وجه به اهمیت احزاب در نظامهای سیاسی اکثر د لتها با ر یکاردی حماایتی در هلاۀ
نخست با ضع محد دیتهایی بر میزان کمک اشخاص به احزاب هزینه های آن هاا ،ساعی در
کاهش سطح کلی هزینههای حزبی کردهاند .از سوی دیگر ،خود د لتها نیز باه ارائاۀ یاراناه یاا
کمکهایی به ناع احزاب سیاسی ا دام کردهاند ،اما یارانه هاای حزبای مباحا زیاادی را میاان
مخالاان موافقان موجب شده است .از نظر مخالاان پرداخت یارانه از بودجۀ عمومی به احازاب
خالف ارادۀ مردم است موجاب مایشاود کاه مناابع عماومی از خادمات عماومی باه سامت
فعالیتهای سیاسی حزبی سوق داده شوند در عمل نیز موجب رکود صالب نظاام حزبای
میشود .بهرغم این مخالاتها بیشتر د لتها کمکهای ماالی مساتقیم غیرمساتقیمی را باه
احزاب سیاسی ارائه میکنند گاه نیز منبع اصلی درآمد احزاب همین کمکهای د لتی اسات.
حال با وجه به اینکه حزب نهادی د لتی لقی نمیشود ،این پرسش مطرح است که منطاق یاا
مبانی وجیهکنندۀ اعطای کمک د لتی به احزاب سیاسی چیست؟ این منطق چه اأثیری در
مقرراتگذاری مالی احزاب سیاسی دارد؟
مقالۀ حاضر با گردآ ری اطالعات به شیوۀ کتابخانهای به ر ش وصیای حلیلای در پای
پاسخ به پرسش مزبور است .بررسی ادبیات این مسئله در کشورمان نیز نشان از فقار مطالعاا ی

 95فصلنامۀ مطالعات حقوق عمومی ،دورۀ  ،74شمارۀ  ،1بهار 1931

در حوزۀ مالی -سیاسی به خصوص احزاب سیاسی دارد در اندک آثار منتشرشده نیز به مبانی
نظری وجهی نشده صرفاً به بیان احکام به صورت طبیقی اکتاا شده است .مطالب این مقالاه
را در د گاتار ارائه خواهیم کرد .گاتار ا ل ماهوم اریخ حول گونههای کماک د لتای باه
احزاب را بررسی میکند .گاتار د م دالیل موافقان مخالاان أمین عمومی احازاب را مطارح
مبانی نظری آن را استخراج سرانجام نیز معیارهای خصیص وزیع منابع عمومی به احازاب
را براساس مبانی استخراجشده حلیل میکند.

تحوالت و گونههای یارانۀ حزبی
در این گاتار نخست علل زمینه های پیدایش کمک د لتی به احزاب سیاسی ،سیر حاوالت
گسترش آن را بررسی میکنیم ،سپس انواع مختلف کمکهای د لتی در نظاامهاای حقاو ی را
مطرح خواهیم کرد.

 .1پیدایش و گسترش یارانههای حزبی
در دموکراسیهای امر زی نظام مالی شااف ،منصاانه پاساخگاو بارای احازاب سیاسای دارای
اهمیت اجتنابناپذیری است .احزاب سیاسی همانگونه کاه پایش ار گاتاه شاد بارای ایااای
نقشهای خود به منابع مالی نیاز عمدهای دارند .احزاب به طور سنتی برای أمین این هزینههاا
د راه داشتند :یک راه ا کا به کمکهای دا طلباناۀ اعضاا یاا طرفاداران حازب در الاب هادایا
عطایا بود که عمد اً از سوی احزاب لیبرال محافظهکار استااده میشد؛ راه دیگار جماعآ ری
حااق عضااویتهااای ماانظم از اعضااای حاازب بااود کااه ای ان نیااز عمااد اً در احاازاب ااودهای
کارگری متدا ل بود ( .)Van Biezen, 2003: 33به مار ر زماان هار د راه مزباور باا مشاکال ی
مواجه شد .راهحل ا ل ،مسئلۀ البیگری ناوذ در سیاستهاا صامیمگیاریهاای عماومی را
مطرح کرد راهحل د م نیز با کاهش اعضاای احازاب کاارایی خاود را از دسات داد ( Govda,
.)2012: 232
لذا وجهها به سمت أمین مالی از یک منبع سوم معطوف شد آن نیز أمین مالی احازاب
از سوی د لتها از محل بودجۀ عمومی بود که به یارانۀ حزبی معر ف است .بناابراین ،اأمین
عمومی اشاره به نظامی دارد که در آن ،احازاب از محال درآمادهای عماومی غذیاه مایکنناد
(.)Primo, 2007: 96
فکر ا لیۀ أمین مالی احزاب از سوی د لتها در سال  1331از سوی رئیس جمهاور امریکاا
ئود ر ر ز لت مطرح شد .ی طی پیام ساالیانۀ خاود باه کنگاره ضامن اشااره باه آثاار ساو
کمک های مالی اشخاص متمول به احزاب ناوذ این افاراد در صامیم گیاری عماومی ،اأمین
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د لتی احزاب را بهمنزلۀ راهحل جایگزین برای شیوههای أمین خصوصی آنها مطرح کارد ،اماا
این پیشنهاد ا سال  1311از سوی کنگره اجابت نشد (.)walecky, 2009: 27
در نیمۀ نخست سدۀ بیساتم احازاب سیاسای باهمنزلاۀ عناصار اجتناابناپاذیر نظاامهاای
دمکرا یک شناخته شدند در نیمۀ د م همین ارن کماک هاای مساتقیم د لتای باه احازاب
سیاسی ر اج یافت ا آخر این رن در اکثریت ریب به ا ااق دمکراسایهاای غربای پذیرفتاه
شد .ار گوئه نخستین کشوری است که اأمین عماومی احازاب را در ساال  1320باه صاویب
رساااند .در سااالهااای بعااد کارسااتاریکا ( ،)1319آرژانتااین ( ،)1311آلمااان ( )1313رکیااه
( )1321وانین کمک به احزاب سیاسی را صویب کردند (.)Semogerere, 2011: 15
حوالت مربوط به أمین عمومی احزاب سه مرحلۀ مشابه را پشت سر گذاشته است :مرحلۀ
ا ل به مرحلۀ آزمایشی (دهۀ پنجاه) است ،مام کشورها با ماهوم مباح کمک د لتای آشانا
میشوند .آلمانغربی بهمنزلۀ پیشر از سال  1319این مسئله را مطرح کرد باه دنباال آن باه
سیلۀ کشورهای دیگر نیز عقیب شد .در مرحلۀ د م که از حد د سال  1321شر ع شد اأمین
عمومی گسترش یافت به ساازمانهاای جاانبی احازاب گار ههاای پارلماانی بازپرداخات
هزینههای انتخابا ی نیز سری یافت در کشورهای فادرال عاال ه بار ساطح فادرال در ساطح
ایالتی محلی نیز اجرا شد .مرحلۀ سوم که از دهۀ هشتاد میالدی شر ع شد مرحلۀ انطباق بود
که د لتها اصالحا ی را در خصوص کمکهای عمومی به عمل آ ردناد اعطاای کماکهاا باه
شرایط اصولی ابسته شد .برای مثال ،ایتالیا در سال  1301در خصوص کمکهای سااالنه باه
احزاب در سال  1301در خصوص شرایط کمکهزینههاای انتخاباا ی مقررا ای اد ین کارد.
همچنین ،آلمان غربی در سالهای  1300 1319مقررا ی را در خصوص مقدار ابل پرداخات
هزینههای انتخابا ی احزاب صویب کرد (.)Nassmacher, 1989: 238
وسعۀ احزاب حول آنها با أثیرپذیری از نظاام ماالی از نظار محققاان ( Katz & Mair,
 )1994: 5چهار مرحله را از بد پیدایش طی کرده است هر مرحله یژگیهای خااص خاود را
دارد که از مراحل دیگر متمایز میشود:
 .1احزاب کادر :ا لین دسته از احزاب مدرن ،احزاب کادر به شمار میر ند که در ا اخر ارن
 10پای به عرصه سیاست گذاشتند .این احزاب اجتماعی از افراد برجسته بودند فعالیت آنهاا
به زمان انتخابات محد د بود پرداخت حق عضویت منظم در آنها جود نداشت .أمین هزینۀ
مبارزۀ انتخابا ی بر عهدۀ نامزدهای حزب بود ،اما کمکهای عمده ای نیاز از ساوی زماینداران،
صاحبان صنایع ،بانکداران جار به آنها اعطا میشد (.)Mule, 1998: 50
 .2احزاب عوام :این احزاب در نیمۀ د م رن  13به جاود آمدناد کاه عاداد زیاادی عضاو
داشتند که در پی گسترش حق رأی همگانی به دنباال مشاارکت سیاسای بودناد .ایان احازاب
اکتیک متاا ی برای أمین هزینههای خود ا خاذ کردند .آنها به جاای کماکهاای بازرا از
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معد دی اشخاص متمّول ،پرداخت حق عضویت حزبی کمکهاای کوچاک از افاراد متعادد را
برگزیدند .عال ه بر این ،عداد زیادی از اعضای حزب ،دا طلبانه در حزب کار میکردند هماین
امر نیز در سازماندهی جمع منابع مؤثر بود (.)Mule, 1998: 55
غیر از حق عضویت این دسته از احزاب از پرداختهای ا حادیاۀ کاارگری نیاز بهارهمندناد؛
نظیر حازب سوسایال دمکارات آلماان حازب کاارگر انگلایس .البتاه ااا تهاایی در نحاوۀ
عضویت در ا حادیهها پرداخت حق عضویت کمک به احزاب جود دارد که مطالعاهای دیگار
میطلبد.
 .0احزاب فراگیر :بل از جنگ جهاانی د م اغلاب احازاب ،ایادئولوژیک هار یاک مادافع
ایدئولوژی خاصی بودند .لذا هر کادام باه دنباال اعضاا رأیدهنادگان معتقاد فاادار باه آن
ایدئولوژی خاص بودند ،امّا بعد از جنگ جهانی د م احزاب جدیدی ظهور کردند که باه احازاب
فراگیر 1معر ف شدند .این احزاب هیچگونه ایدئولوژی خاصی را نمیپذیرند نگاهشاان بایش از
هر چیز به رأیدهندگان هدفشان کساب پیار زی در انتخاباات باا رأی بیشاتر اسات .لاذا از
ایدئولوژیای که مانع گسترش هوادارانشان میشود پرهیز میکنند (ایوبی.)130 :1033 ،
گذر از احزاب ایدئولوژیک به فراگیر موجب غییرا ی در ساختار نظام مالی احزاب سیاسی
شد ضمن کاهش اعضای حزبی ،درآمد ناشی از پرداخت حق عضویت نیز کاهش یافت حزب
از خدمات دا طلبانۀ اعضا نیز محر م شد .از طرفی این امر با رشد فنآ ریهای ار باطی مقاارن
است بلیغات ر در ر ی سنتی جای خود را به بلیغات رسانه ای (رادیو لویزیون) میدهاد
که بسیار گران ر از سوی افراد حرفهای ابل انجام اسات ناه اعضاای عاادی حازب .بناابراین،
احزاب سیاسی از یک طرف متحمل کاهش درآمد ناشی از کااهش اعضاا مایشاوند از طارف
دیگر ،افزایش هزینههای ار باطی انتخابا ی را نیز جربه میکنند .در این شرایط احزاب ناچاار
متوسل به جار ،بازرگان صاحبان صانایع گار ههاای نااع البای مایشاوند کاه ایان امار
ردیدهایی را در صحت عمل احزاب اعضای برگزیدۀ آنها در پارلمان د لت ایجاد میکند به
گونهای که از نوعی انحراف در دمکراسی صحبت میشود ( .)Rowbottom, 2010: 3در پی ایان
حوالت گردشی اساسی در أمین مالی احزاب به جود مایآیاد آن نیاز پاذیرش گساترش
أمین عمومی احزاب است .چنانکه آلمان غربی در ساال  1313بارای ا لاین باار در ار پاا ایان
برنامه را اجرا کرد دیگر کشورها نیز در فاصلۀ کو اهی همین راه را رفتند .بهرغام ایان ،برناماۀ
أمین عمومی احزاب مخالات هایی نیز داشاته اسات مخالااان عاال ه بار طارح نظاری ادلاۀ
مخالات ،گاه به طرح دعوی علیه این برنامهها در کشاورهای امریکاا ،آلماان ،اساترالیا رکیاه
متوسل شدهاند .برای نمونه بعد از طرح این برنامه در آلمان حزب سوسیال دمکرات ایان کشاور
که هنوز درآمد حق عضویت ابل وجهی داشت -با طرح این ادعا که این برنامه به خصاوص1. Catch all
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خایاات مالیا ی مقرر در آ ن برای کمککنندگان مالی به احزاب ،مخالف انون اساسی است به
دادگاه انون اساسی شکایت برد (.)Scarrow, 2004: 661
در دیگر کشورها نیز لقی احدی نسبت به برناماۀ اأمین عماومی احازاب سیاسای جاود
نداشت .احزاب دستچپی عموماً کمک د لتی را بهمنزلۀ عاملی برای جدایی حازب از جامعاه
سبب ابستگی حزب به د لت لقی میکردند .از طرف دیگر ،احازاب محافظاهکاار نیاز معماوالً
أمین عمومی را به خصوص در انگلستان رد میکنند ،زیرا در جذب منابع خصوصای موفاقاناد.
اینان میگویند أمین عمومی آزادی عمل احازاب را در انتقااد از حکومات کااهش مایدهاد
همین امر به جدایی حزب از مردم منجر میشود (.)Matakovic, 2015:119
 .9احزاب کار لی :مخالات با أمین عمومی به مر ر زماان شادت حادّت ا لیاۀ خاود را از
دست داد أمین عمومی احزاب مقبولیت گسترده ای یافت .این امر نیز زمانی میسار شاد کاه
ضعیت جایگااه حقاو ی احازاب سیاسای در نظاامهاای حقاو ی مشاخص انتقاال برخای
کارکردهای عمومی به آن پذیرفته شد .چنانکه نظام انتخابا ی برخی کشورها از نامزدمحوری باه
حزب محوری غییر یافت همین امر پذیرش أمین عمومی آنها را سهیل کرد ،به طوری کاه
امر زه در برخی کشورها سمت عمدۀ درآمد یا کل آن از محل منابع عماومی اأمین مایشاود
(.)Matakovic, 2015: 113
أمین عمومی احزاب بهرغم امتیازا ی که داشت به مر ر با ضمین منابع مالی برای احازاب
موجب جدایی بی اا ی آنها به جامعاه شاهر ندان شاد باه جاای همکااری باا اعضاا
حامیانشان رجیح میدادند که ضعیت مالی موجود را حاظ کنند بدین ر یب بود که از دهاۀ
هاتاد میالدی نوعی از احزاب ظهور کردند که به احزاب کار لی مشهورند .احزاب کار لی پس از
اطمینان از بقای خویش در پنهان با هم در موضوعات مختلف وافق بدین سایله بخاش هاای
مختلف د لت را استثمار میکنند ( .)Matakovic, 2015: 120به عبیر کا ز مایر ایان احازاب
عامل د لت میشوند منابع د لتی را برای ضمین بقای خود مصرف مایکنناد ( Katz, 1995:
.)5

 .2انواع کمكهای دولتی
امر زه احزاب سیاسی بهمنزلۀ نهاد محوری برای نظامهای مردمساالر لقای مایشاوند اأمین
مالی آنها به سیلۀ د لت برای ایاای نقشهای انونیشان به طاور گساتردهای پذیرفتاه شاده
است .فعالیتهای حزبی حوزههای مختلاای چاون کارهاای پارلماانی ،فعالیاتهاای انتخاباا ی،
فعالیت جاری ستادی باالخره امور پژ هشی آموزشی را شامل میشاود .حمایات د لات از
احزاب برای انجام این فعالیت به طرق مختلای انجام میشود کاه ماا آنهاا را در الاب کماک
مستقیم غیرمستقیم بررسی میکنیم.
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 .1 .2کمكهای مستقیم
کمکهای مستقیم د لت به احزاب سه نوع است :کمک مالی منظم بارای هزیناههاای جااری؛
کمک مالی برای هزینه هاای ر ابات در کارزارهاای انتخاباا ی بااالخره کماک باه گار ههاای
پارلمانی.
الف) کمک مالی برای هزینههای جاری :این نوع کمک برای فعالیاتهاای مرباوط باه ادارۀ
حزب ،خرید مایحتاج ،پرداخت حقوق کارکنان ،هیۀ ساختمان اداری حزب سایر هزینههاایی
است که سازمان حزبی برای استمرار فعالیت به آن نیاز دارد .این هزیناههاا را مای اوان هزیناۀ
جاری ستادی حزب نامید.
ب) کمکهزینۀ ر ابتهای انتخابا ی :کمکهای مساتقیم باه کارزارهاای انتخاباا ی احازاب
سیاسی در دموکراسی های غربی از دهۀ  1323در کنار پرداخت های سااالنه مانظم ر اج یافتاه
است .این امر ابتدا از سوی آلمان ( )1321در دهۀ  1313از ساوی کشاورهای کاناادا ،ایتالیاا،
اسپانیا امریکا دنبال شده است .اساترالیا در ساال  1300ا اریش نیاز در ساال  1333آن را
پذیرفته است .براساس حقیق  Tjernstronدر  91کشور از  21کشور یعنی  23درصد آنها ،این
نوع کمکهای د لتی به نهایی یا همراه کمکهای منظم ساالنه ارائاه مایشاوند ( Tjernstron,
.)2003: 210
هزینه های انتخابا ی معموالً به احزاب پرداخت می شوند که ممکن است بل از انتخابات یاا
بعد از آن براسااس معیارهاای پذیرفتاهشاده پرداخات شاوند .در برخای کشاورها مثال کاناادا
کمک هزینههای انتخابا ی در کنار احزاب به نامزدهاا در برخای دیگار مثال امریکاا فقاط باه
نامزدها پرداخت میشوند (.)Nassmacher, 2000: 241-243
1
ج) کمکهزینه به گر ههای پارلمانی احزاب :گر ه پارلمانی متشکل از اعضای یک حزب یاا
ائتالف در مجلس انونگذاری است که حدا لی از کرسیهاای مجلاس را در اختیاار دارناد از
این طریق عقاید مایالت خود را به مجلس منتقل مایکنناد .در برخای کشاورها گار ههاای
پارلمانی احزاب برای انجام امور پارلمانی خود کمکهزینۀ د لتی دریافت میکنند .کمکهزیناۀ
گر ههای پارلمانی احزاب از دیمی ارین اناواع کماکهاای د لتای اسات .در برخای کشاورها
کمکهزینههای گر ههای پارلمانی به همراه کماک مانظم سااالنه باه ساازمان مرکازی حازب
صورت می گیرد ،اما در برخی کشورها مثل انگلستان کمک های سااالنه انتخاباا ی باه احازاب
پذیرفته نشده است .کمکهزینۀ گر ه های پارلمانی فقط به احزاب مخالف پرداخت میشود .این
امر برای کمک به احزاب مخالف بارای انجاام ظاایف جلاوگیری از اینکاه ،حازب حااکم در
مو عیت ممتازی رار گیرد ،پرداخت میشود .این کمکهاا در مجلاس عاوام باا عناوان Short
1. Parliamentary Group or Caucuses
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حت عنوان  Cranborn Moneyپرداخت میشوند ( Barnett, 2013:

 Moneyدر مجلس لردان
 285گرجی ازندریانی.)000:1031 ،
جداکردن فعالیتهای حزبی پارلمانی بهآسانی ممکان نیسات فعالیاتهاای پارلماانی از
مهم رین فعالیتهای احزاب است .بدینسبب کمک به گر ههای پارلمانی احزاب مثل کمک باه
خود احزاب لقی می شود .این ضعیت جامعیت حسابهای حزبی گر ههای پارلمانی را دچاار
خدشه میکند شاافیت حسابهای حزبی را از بین مایبارد .در ا اع ،کماک باه گار ههاای
پارلمانی برای کمک به انجام ظایف پارلمانی آنهاست ،اماا آنهاا سامتی از ایان جاوه را در
فعالیتهای حزبی هزینه میکنند (.)Van Biezen, 2003: 39

 .2 .2کمكهای غیرمستقیم
احزاب سیاسی غیر از کمک های مالی مستقیمی که از د لت دریافت میکنند ممکان اسات باه
شکل غیرمستقیم نیز از منابع عمومی استااده کنند .این کمکهاا حات عناا ین زیار بررسای
میشوند:
الف) مشوق های مالیا ی :گاه د لت ها از سیاست های مالیا ی برای کمک به احازاب سیاسای
بهره می گیرند .چنانکه در برخی کشورها احازاب از مالیاات بار درآمادی کاه از اماوال ساایر
فعالیتها به دست میآ رند معافاند .برای مثال ،مادۀ  21انون احزاب سیاسای رکیاه ،درآماد
احزاب را از شمول مالیات معاف کرده است .همچنین ،دبیر متدا ل دیگار آن اسات کاه افاراد
کمککننده به احزاب سیاسی از معافیت مالیا ی برخوردار میشوند .بدین ر یب به میزان کمک
اعطا شده به احزاب سیاسی از دین مالیا ی مؤدی کاسته می شود یا اینکه مبالغ پرداختشده باه
احزاب حت عنوان حق عضویت یا عطایا جز مأخذ مالیا ی برای محاسبۀ مالیات شاخص ارار
نمی گیرد .به منظور ضمین اینکه این دبیر کامالً به ناع کمککنندگان متمول احزاب نباشاد،
این امتیازات مالیا ی باید محد د به کمکهای کوچک متوسط شوند .در همین ار باط دادگااه
انون اساسی آلمان در سال  1310رأی داد کاه امتیااز مالیاا ی مساا ی بارای هماۀ احازاب
کمککنندگان خالف انون اساسی است؛ زیرا کمککنندگان عمده احزابی که معموالً حمایت
آن گر ه از رأیدهندگان را به دست میآ رند باه صاورت غیرعادالناه از ایان امتیااز بهارهمناد
میشوند ( .)Frowein, 2001: 48براساس حقیق  TJERNSTORNدر  21درصد از کشاورهای
مورد مطالعه ،احزاب از نوعی خایف مالیا ی برخوردارند .در ایان کشاورها احازاب مامااً یاا از
برخاای مالیاااتهااای خاااص مثاال مالیااات باار درآمااد ،نقاال انتقااال امااالک معااافانااد
(.)TJERNSTORN, 2003: 220 -223
در عمل بسیاری از کشورها امتیاازات مالیاا ی کماککننادگان باه احازاب را در خصاوص
اعضای پرداخت کننده حاق عضاویت نیاز اجارا کارده اناد .همچناین ،بارای امتیاازات مالیاا ی
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سقفهایی معین شده است .برای مثال ،در هلند  13درصد از درآمد اشخاص حقیقی  2درصد
درآمدهای اشخاص حقو ی می وانند مشامول خایاف مالیاا ی مزباور شاوند ( Koole, 1989:
.)206
ب) استااده از سایل ار باط جمعای عماومی :یکای دیگار از خصوصایات انتخاباات مادرن
استااده از رسانههای دیداری شنیداری برای بلیغات بر راری ار باط با رأیدهنده اسات .در
همین زمینه در بسیاری از کشورها به احزاب ت پخش رایگان برای ار باط با ماردم انتقاال
پیام خویش به آنها داده می شود (احمدی .)19:1030 ،شیوه اصول خصیص ت لویزیونی
به احزاب نیز ابع معیارهای وزیع کمکهای مستقیم است؛ یعنی یا به احزاب ت برابری داده
یا بر حسب نتایج آ خرین انتخابات عمل می شود (نجابتی .)93:1003 ،البته عال ه بر رسانه هاای
ملی ،احزاب می وانند از سایر اموال ملی مثل ساختمانهای اداری ،سالن های عمومی ساایل
نقلیۀ د لتی ،همچنین خدمات پستی رایگان نیز استااده کنند.
ج) کمک مالی به بنیادهای جانبی یا ابسته به احزاب :در برخی کشورها مانند آلمان ،هلناد
ا ریش عال ه بر کمکهای مالی به احزاب ،به بنیادهای جانبی یا ابسته به احزاب سیاسی کاه
در زمینههای آموزش پژ هش فعالیت میکنند شاخههای جوانان یا زنان احزاب کمکهاایی
میشود .این بنیاد ها اغلب به شکل رسمی ابسته به احزاب نیساتند ،اماا عماالً باه نااع حازب
خاصی فعالیت میکنند .آنها د ره هاایی را بارای آماوزش اعضاای حزبای یاا هاواداران برگازار
میکنند .همچنین ،آنها ممکن است مسئول حقیقات سیاسی یا ارائۀ کمک به احزاب هماکار
در کشورهای خارجی باشند (.)Van Biezen, 2003: 40
بنیادهای ابستۀ حزبی از آن جهت که به احازاب در جهات انجاام ظاایف خاویش یااری
میرسانند مثبت ارزشمند لقی میشوند ،اما انتقاادا ی نیاز بار آنهاا ارد اسات ،زیارا آنهاا
کمکهای عمومی را که احزاب به دالیل موانع انونی نمی وانند دریافت کنند ،دریافات بارای
وسعۀ سیاستهای آن احزاب استااده میکنند بدین ر یب ،ابستگی احزاب سیاسی به منابع
عمومی را از دید عموم پنهان میدارند .برای مثال در امریکا مؤسسۀ بینالمللی جمهوریخواهان
مؤسسۀ دمکرا یک ملی برای امور بینالملل ،سازمانهای غیرحزبیاند فعالیتشان را در خارج
از امریکا انجام میدهند ،اما مر بط با احزاب سیاسی عمدۀ ایان کشاور هساتند اأمین ماالی
آنها بهمنزلۀ دبیری برای قویت مشارکت احزاب سیاسی در حوالت سیاسات خاارجی اسات
(.)Semogerere, 2011: 34

مبانی تأمین عمومی احزاب سیاسی و چارچوب حقوقی آن
از زمان طرح پیشنهاد أمین عمومی احزاب سیاسی د لت از سوی ئود ر ر ز لت هنوز مباح
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مربوط به این موضوع در رن حاضر ادامه دارد .در بسیاری از کشورها برنامه های أمین عماومی
احزاب بول اجرایی شده است ،اما این امر هنوز هم مخالاان سرساختی دارد .در ایان بخاش
ابتدا ادلۀ موافقان مخالاان أمین عمومی سیاسی را مطرح از خالل آن منطق ایان برناماه را
استخراج میکنیم .سپس در سمت د م به چارچوب حقو ی اجرایی این برنامه بار پایاۀ مباانی
استخراجی میپردازیم.

 .1ادله و مبانی تأمین عمومی احزاب سیاسی
به منظور شناخت د یق مبانی أمین عمومی احازاب ابتادا ادلاۀ موافقاان مخالااان را مطارح
میکنیم آنگاه مبانی آن را بیان خواهیم کرد.

 .1 .1ادلۀ موافقان
طرفداران أمین عمومی احزاب سیاسی برای اثبات ضر رت ادلۀ زیر را ابراز داشتهاند:
الف) افزایش هزینه های احزاب کاهش درآماد آن هاا :حضاور در ر ابات هاای سیاسای در
دموکراسیهای امر زی بسیار پرهزینه شده است .این امر نتیجۀ افزایش استااده از رساانههاای
عمومی فنون جدید کارزارهای انتخابا ی است که امری حرفهای خصصی است احازاب در
د ین برنامه ها راهبردهای بلیغی از آن ها استااده می کنند .همچنین ،سازمان اداری احازاب
نسبت به چند دهۀ پیش بزرا ر شده است کارکنان زیاادی دارد درآمادهای آنهاا کاااف
هزینههایشان را نمیدهد.
افزایش هزینههای احزاب ،همراه با کاهش درآمد آنها از منابع سنتی اسات .در ساالهاای
اخیر احزاب سیاسی با نوعی بی وجهی شهر ندان مواجه شدهاند اعضای آنهاا کااهش یافتاه
است .این امر احزاب را هم از درآمد ناشی از پرداخات حاق عضاویت هام از خادمات رایگاان
اعضای حزب محر م کرده است.
در دموکراسیهای معاصر نمی وان انتظار داشت که احزاب خودشان مام هزیناههایشاان را
أمین متناسب آن درآمد کسب کنند ،زیرا کسب درآمد نه هادف آنهاسات ناه ابازار آن را
دارند .لذا د لتها باید به احزاب در أمین هزینهها یااری آنهاا را باه لحاام ماادی باه طاور
مستقیم یا غیرمستقیم حمایت کنند ( .)Van Biezen, 2003: 35ایان امار باه خصاوص درباارۀ
د لتهای ازه أسیس دموکراسیهای نوظهوری صادق است که احزاب هنوز پیوندهای عمیاق
اجتماعی ندارند ادر نیستند از محل پرداخت حق عضویتها دیگر مناابع بخاش خصوصای
نیازهای مالی خود را أمین کنند.
ب) أمین برابری در ر ابت های سیاسی :د مین دلیل برای مداخلۀ مستقیم د لت در أمین
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مالی احزاب به لز م برابری فرصت ر بای سیاسی مربوط است .همۀ احزاب باه یاک میازان باه
منابع مالی دسترسی ندارند احزابی که موفق نشدهاند منابع خصوصی را جمعآ ری کنند نباید
دچار آ سیب شوند (عباسی .)293:1000 ،این نگرانی به خصوص دربارۀ احزاب کوچکی است که
برنامههای آنها ممکن است از طرف کمککنندگان بالقوه استقبال نشاود احازاب جدیاد کاه
هنوز پیوندهایی با بخش های مختلف اجتماعی ندارند ،کمک های د لتی می وانند فضای ر ابات
برابری را برای احزاب کوچک جدید در برابر احزاب ادیمی مجهاز باه جاود آ رناد ( Van
.)Biezen, ibid:36, Koln, 2016: 80
باید وجه داشت که صرف پول به خودی خود پیر زی در انتخابات را همراه نخواهد داشت،
اما نبود هزینه بلیغات موجب شکست احزاب میشود .أمین عماومی امکاان ر ابات را بارای
احزاب سیاسی از طریق فراهمکردن نیازهای مالی افزایش میدهد اگر وأم با محاد دیتهاای
کمک هزینه نیز باشد ،می واند سطح کلی مخارج انتخابات را کاهش دهد امکاان مشاارکت
در ر ابت را برای گر ههای زیادی فراهم میکند ( .)Miller, 2011: 206بایاد وجاه داشات کاه
صرف پرداخت یارانه به برابری میان احزاب منجر نمیشود ،بلکه در کنار آن باید مقررا ی بارای
محد دیت کمک خصوصی به احزاب هزینههای آنها جود داشته باشد .همچنین ،طرفاداران
أمین عمومی مدعیاند که أمین عمومی می واند سطح مشارکت رأیدهندگان را در انتخاباات
افزایش دهد برای این امر نیز د دلیل میآ رند :ا ل اینکه با أمین عماومی احازاب کااهش
نقش کمکهای خصوصی اعتماد عمومی نسبت به احزاب فرایندهای سیاسی افزایش مییاباد،
د م اینکه با افزایش ر ابت بین ر با ،انگیزۀ مشارکت رأیدهندگان نیز افزایش مییابد ( Milyo,
 .)2011:226البته این امر نیز أثیر نسبی در افزایش مشارکت مردم دارد ،زیرا افزایش مشاارکت
مردم علل دیگری نیز دارد سالمت مالی انتخابات یکی از این عوامل است.
ج) مبارزه با فساد :یارانههای د لتی به احزاب می وانند أثیر منای پولهای خصوصی یا اثار
بالقوۀ آن منابع را در منحرفکردن فرایندهای سیاسی دمکرا یک محاد د کنناد .تای اأمین
مالی احزاب به طور عمده از منابع خصوصی هدایا انجام میشود ایان نگرانای جاود دارد کاه
منافع خصوصی به جای منافع عمومی مالک عمل احزاب مقامات منتخب رار گیرناد .مناابع
عمومی احزاب را از اینکه مجبور باشند حامیان مالی شان را راضی نگه دارند رهایی میبخشند
بنابراین از أثیر بالقوۀ کمککنندگان خصوصی کاسته میشود در میزان اعمال فساادآمیز اثار
کاهندهای خواهد داشت ( .)Van Biezen, ibid: 37این ادعاا را نیاز نمای اوان باه طاور کامال
پذیرفت؛ زیرا حتی در کشورهایی که أمین عمومی احزاب را اجرا کردهاند فساد ماالی سیاسای
مشاهده شده است .در همین راستا می وان به مورد ایتالیا اشاره کرد کاه بعاد از افشاای فسااد
مالی احزاب مردم در رفراند م سال  1331به الغای یارانۀ احزاب رأی دادند.
د) رغیب اصالحات اجتماعی سیاسی :أمین عمومی احزاب عاال ه بار اهاداف ماذکور در
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فقرات بل ممکن است برای ضمین اجرای بهتر مقررات مالی نیز به کار گرفته شوند .مهم رین
آنها افزایش شاافیت کنترل نظارت بر درآمد هزینۀ احزاب سیاسی است .زیرا از مهم رین
شرایط دریافت کمک عمومی ارائۀ گازارش ماالی ضامانت اجارای آن اساترداد کماکهاا یاا
محر میت از دریافت آن است ( .)Magnus, 2014: 23هادف دیگار اأمین عماومی ،کماک باه
کاهش سطح عمومی هزینۀ ر ابتهای سیاسی از طریق اعمال مقاررات محد دکننادۀ کماک
هزینه است .همچنین ،أمین عمومی احزاب فرصتهای اصالحی دیگری را نیز فراهم مایکناد،
چنانکه فرانسه از سال  1300که أمین عمومی را بر رار کرده است ،برابری عداد نامزدهای مرد
زن احزاب در انتخابات را الزم دانسته است در صورت اختالف بیش از  2درصاد ،بخشای از
کمک عمومی را از دست میدهد ( .)Ballington, 2003: 165به نظر میرسد مقررات مالی وان
بر راری برابری ا عی میان د جنس را ندارد ،زیرا چنین مقررا ی بهسادگی باا صارف درج ناام
ابل نقض است از سوی دیگر مداخله در امور داخلی احزاب محسوب میشود.

 .2 .1ادلۀ مخالفان
مخالاان برنامۀ أمین عمومی احزاب ادلهای به شرح زیر برای اثبات حقانیت ادعای خویش ا امه
کردهاند:
الف) د لتی شدن احزاب سیاسی :از مهم رین استدالالت مخالاان اعطای کمک عماومی باه
احزاب ،خطر د لتیشدن آنهاست .گاته شده است اگر احزاب با هزینۀ د لتای اداره شاوند باه
منظور کسب هرچه بیشتر منابع سعی در رفتار د لتپسندانه خواهند داشات اادر باه ایااای
ظایف خود به ناع مردم نخواهناد باود (مرکاز ماالمیری .)212:1002 ،امار زه در بسایاری از
کشورها ،کمکهای د لتی مهم رین منبع مالی احزاب به شمار مایر ناد اداماۀ حیاات ماالی
احزاب ابسته به د لت شده است .در کشورهای وسعهیافته در حال وسعه یافتن جاایگزینی
برای کمکهای د لتی بسیار مشکل حتی غیرممکن است.
بعد از جنگ جهاانی د م دگرگاونیهاای سیاسای ،اجتمااعی پیشارفت فناا ری موجاب
غییرات مهمی در نظام مالی احزاب شد .در این د ره اندیشۀ لیبرالی مداخلهنداشاتن د لات در
امور حزبی در پی آثار شومی که از فعالیت احزاب نازی فاشیست در ار پا به جود آماد ،رناگ
باخت أسیس فعالیت احزاب سیاسی طباق مقاررات شاد آنهاا حات نظاارت د لاتهاا
درآمدند .در این میان کمکهای د لتی نیز مشر عیت حقو ی چنین ماداخال ی را فاراهم آ رد،
زیرا در بسیاری از کشورها شرط اعطای کمکهای د لتی گزارش مالی احزاب کنترل نظارت
عمومی بر آنهاست.
عال ه بر این ،أمین مالی احزاب از ساوی د لات ،آنهاا را از جساتجوی مناابع جدیاد کاه
به اسطۀ آن بتوانند ر ابط خود را با جامعه استحکام بخشند بازمیدارد ر ابط حزب باا جامعاه
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به حدا ل ممکن می رسد که صرفاً در زمان انتخابات به دنباال آرای ماردم اسات .بادین ر یاب
حزب که در اصل بهمنزلۀ نهاد اسط میانجی بین مردم د لت بهمثاباۀ پلای بارای انتقاال
مطالبات مردم به حکومت لقی میشد عمالً حت کنترل نظاارت د لات درمایآیاد ( Uzun,
 .)2007: 66این ایراد رفعشدنی است ،زیرا برخی د لتها با آگاهی از اثر أمین عماومی ،در پای
جبران برآمده ا داما ی انجام دادهاند که مهم رین آنها شرط جوه معادل 1است .براساس این
شرط پرداخت کمک د لتی به احزاب بیشتر از جوهی نخواهد بود که حزب از بخش خصوصای
جذب میکند یا حداکثر معادل آن خواهد بود ،چنین شرطی در حقوق آلمان ایااالت متحادۀ
امریکا اعمال میشود (.)Malbin, 2006: 230
ب) صلب نظام سیاسی حزبی موجود :موافقان کمک عمومی به احزاب استدالل میکنناد
که احزاب کوچکی که به منابع ناشی از پرداخت حق عضویتها کمکهای خصوصی دسترسی
ندارند ،با استااده از منابع عمومی می وانند با انتخابکنندگان ار باط بر ارار خاود را معرفای
کنند ارد ر ابت سیاسی برابر منصاانهای شوند .در ا ع احزاب ازه أسیس کوچاک بارای
کسب جایگاه مناسب در ر ابتهای سیاسی فنی پرهزینه به منابع مالی عمدهای نیااز دارناد
هرگونه کمبود در این خصوص أثیر منای در عملکرد آنها خواهد داشت ،لذا کمکهای د لتی
می وانند نقش مثبتی در برهه داشته باشند.
در مقابل مخالاان کمک عمومی ادعا میکنند که کمکهای د لتی فقط برای احزاب بازرا
جاافتاده ماید مؤثر است احزاب کوچک ازه أسیس بهرۀ چندانی از آن نمایبرناد .زیارا
معیارهای الزم برای استحقاق بهرهمندی وزیع آن میان احزاب به ناع احزاب بزرا است .این
معیارها شامل میزان آرای کسبشده در انتخابات بلی یا عداد کرسیهاای پارلماان در اختیاار
حزب است که احزاب بزرا نسبت باالیی از آرا کرسی ها را در اختیار دارناد الجارم نسابت
باالیی از کمکهای د لتی را دریافت خواهند کرد احزاب کوچک یا چیزی دریافت نمایکنناد
یا آنچه دریافت کردهاند برای اجرای کارزارهای انتخابا ی مؤثر کاایت نمایکناد .ایان ضاوابط
مقررات که در اصل با ادعای جلوگیری از ورم حزبی وجه به حمایت مردمی احزاب به جود
آمده است ،موجب سختشدن ناوذناپذیری نظام سیاسی حزبی شده است ،زیرا از یک طرف
به احزاب کوچک کمک چندانی اعطا نمیکند از طرف دیگر ،این ضعیت احزاب بازرا را باا
اعطای کمکهای بیشتر قویت میکند (.)Nassmacher, 1989: 249
وزیع کمک عمومی به ر یب باال موجاب بایعادالتی مضااعای در ر اباتهاای انتخاباا ی
پیشر میشود ،زیرا احزاب بزرا ضمن بهره مندی ا لیه از امکانات مالی گسترده ،کمک ماالی
عمدۀ د لتی نیز دریافت این منابع را در کارزارهای انتخابا ی استااده مایکنناد نسابت باه
احزاب کوچک یا ازه أسیس در ضعیت ممتاز ری رار میگیرند ( .)Ciaurro, 1989: 166بایاد
1. Matching Funds
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وجه کرد که ایراد مزبور نه از ذات کمک عمومی بلکه از شایوۀ خااص وزیاع کماکهاا ناشای
میشود ،لذا با اصالح شیوۀ وزیع می وان بر این ایراد فائق آماد .یکای از راه هاای ابال صاور،
وجه به اصل سا ی در وزیع منابع مالی میان احزاب است.
ج) ایجاد شکاف در ن حزبی :در مدت کو اهی پس از ر اج کماک هاای د لتای باه احازاب،
درآمد ناشی از حق عضویتها کاهش عمدهای داشته است .به موازات این کااهش اعضاا حاق
عضویتها عداد افراد حرفه ای مشغول به کار در سازمان مرکزی حزب نیز افزایش ماییاباد .در
این د ره استااده از سایل ار باط جمعی به طور جدی افزایش یافته است .در این شرایط رابطۀ
زنده مستقیم نمایندگان حزبی با رأیدهندگان به رابطۀ بین رهبران حزبای اوده از طریاق
سایل ار باط جمعی بدیل میشود (.)Pierre, 2000: 3
همچنین ،پرداخت کمک د لتی به احزاب موجب ایجاد نوعی مرکزگرایی در نحزبی شاده
است که ر ند دموکراسی در نحزبی را خدشهدار میکند .زیرا زمانی که بودجۀ حزبی از طریاق
پرداخت حق عضویت ها کمک های دا طلبانۀ اعضا أمین می شود باالتبع اعضاا کاه مشاارکت
فعالی در مدیریت حزب داشتند ،اما با پرداخت کمک د لتی به احزاب کاه آن هام باه ساازمان
مرکزی حزب انجام میگیرد ،در ن حزب شکافی به جود می آید که از یک سو اعضای حزب از
مداخله در مدیریت محر م می شوند از طرف دیگر از آنجا که دریافاتکنناده ،وزیاعکنناده
نظارتکننده منابع سازمان مرکزی حزب است ،سازمانهای محلی حازب ضاعیف مایشاوند
اهمیت کارکرد خود را از دست میدهند (.)Hofnung, 19969: 84
برای مقابله با این آثار منای أمین عمومی ،می وان پرداخات کماک عماومی را مناوط باه
داشتن عداد خاصی از اعضا پرداخت حق عضویت از سوی آن ها کارد .از طارف دیگار ،بارای
مقابله با مرکز در احزاب کمکهای پرداختشده به آنها را به چند بخش قسایم بخشای از
آن را به سازمان مرکزی بخشی دیگر را به سازمانهای محلی احزاب پرداخت کرد.
د) مخالات با افکار عمومی :انتقاد دیگری که بر أمین عمومی احزاب ارد شده آن است که
افکار عمومی با موضوع پرداخت یارانه به احزاب موافق نیستند بر این نظرند کاه ا لویاتهاای
دیگری جود دارد که باید منابع عمومی در آنجا هزیناه شاوند .همچناین ،ایان برناماۀ اأمین
موجب اجبار مؤدیان مالیا ی به کمک به احزابی است که ممکن است با ایادئولوژی عمال آن
هرگز موافق نباشند ( .)Kelly, 2011: 60به نظر میرسد مخالات افکاار عماومی ناشای از نباود
نظام نظار ی مؤثر در امور مالی احزاب است لذا با بر راری راهکارهای نظار ی کارآمد مبارزه
با مظاهر فساد مالی می وان اعتماد عمومی را جلب کرد.

 .3 .1ضرورت تأمین عمومی احزاب سیاسی و منطق آن
با وجه به اینکه احزاب سیاسی در نظامهای دمکرا یک امر زی ،نقش عمده ای در کاوین ارادۀ
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ملی انسجامبخشی به افکار اندیشههای پراکنده کمک باه مادیریت مانظم برناماهمحاور
عمومی می وانند داشته باشند نظر به اینکه این نهاد ذا اً وانایی ولید منابع مالی الزم را برای
فعالیت ندارد ،لذا أمین عمومی یا د لتی آنها یک ضر رت است انتقادات مطرحشده علیه آن
نیز همه ناظر به شکل اجرای آن است نه اصل جودی آن .ایان ضار رت مبتنای بار مباانی یاا
منطق سهگانۀ زیر است:
الف) حمایت از حقوق بشر :ماهوم حقوق بشر عهد اخال ی حقو ی د لتها به احترام
اجرای آن جز مسائل اجماعی بین د لتهاست کاه در الاب اعالمیاۀ جهاانی حقاوق 1390
مثیا ین  1322شناسایی اعالم شده اسات .از آنجاا کاه مشاارکت سیاسای از طریاق احازاب
سیاسی یک شکل عملی مؤثر ضمین اجرای حقوق بشر است ،لذا د لتها عهد دارند که از
این نهاد بهمنزلۀ مجرای اعمال برخی از مصادیق حقوق بنیادین مثل آزادی اندیشاه بیاان در
شکل جمعی آن اصل برابری حمایت کنند منابع مالی الزم را در اختیار آن رار دهند.
ب) مشر عیت حکومت :در نظام حکومتی دموکراسی ،مشر عیت حکومت ابسته باه نظار
ارادۀ مردم است .مشر عیت اعمال درت حکومت در نهایت به خواست ارادۀ مردم میرسد .اما
ارادۀ عمومی باید از راه مطمئن سالمی احراز شود این طریق نیز همانا انتخابات مراجعه به
آرای عمومی است .ر بای حاضر در انتخابات باید پیام خود را به مردم برسانند ا آنهاا ضاا ت
نهایی را انجام دهند .این امر مستلزم هزینه های هنگاتی است منابع داخلی احزاب کاااف آن
را نمیکند لذا ممکن است احزاب برای أمین منابع مالی ابسته به اصحاب ثر ت شوند .ایان
ابستگی نه فقط احزاب بلکه مامیت مشر عیت نظام سیاسی را نیز هدید می کناد .پرداخات
کمک د لتی ضمن جلوگیری از این خطر باالقوه ،امکاان حضاور ر باای بیشاتری را در فضاای
انتخابا ی مهیا گذشته از افزایش ر ابت برای رأیدهنده نیز امکان انتخااب بیشاتری را فاراهم
میکند.
ج) افزایش کارایی احزاب حکومت مستلزم أمین عمومی احزاب است .کارگزاران حکومتی
حتی در نظامهای انتخابا ی نامزدمحور نیز ابستگان حزبیاند .اگر احازاب مناابع کاافی داشاته
باشند می وانند برنامۀ منسجمی برای حکومت رسیم کنند این امر در مقایسه با ضعیتی که
مجلس متشکل از نمایندگان منارد مستقل غیرحزبای یاا حزبای باد ن برناماه اسات ،دارای
مطلوبیت بیشتری است .به عبارت دیگر ،اصول حکمرانی مطلوب ا تضا میکند احازاب سیاسای
نهادی وی باشند هرچه احزاب وی ر منسجم ر باشند حکومتهاای برآماده از آنهاا نیاز
کارآمد ر خواهند بود .از سوی دیگر ،احزاب بهمنزلۀ راهکار نظار ی می وانناد نقاش ماؤثری در
کنترل حاکمان داشته باشند ،زیرا مخالاان نیز می وانند در الب حزب انسجام بیشتری یابناد
با سازمانیافتگی بر حزب اکثریت حاکم نظارت سالمت مدیریت عمومی را ضمین کنند.
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 .2چارچوب حقوقی تأمین عمومی احزاب سیاسی
أمین عمومی احزاب سیاسی به منزلۀ رهیافتی برای کمیل منابع خصوصی آن هاست که امکان
بهرهمندی احزاب از منابع عمومی را فراهم میکند .اگر خصیص وزیع این منابع میان احزاب
در چارچوب مقررات حقو ی که در راستای فلساه اهداف أمین عمومی اد ین شاده اسات،
صورت گیرد برنامۀ أمین مالی عمومی می واند موفقیاتآمیاز باشاد .در ایان بخاش چاارچوب
حکومتی خصیص منابع عمومی وزیع آن میان احزاب سیاسای بار پایاۀ مباانی ذکرشاده را
مطرح خواهیم کرد.

 .1 .2تخصیص منابع عمومی به احزاب سیاسی
خصیص منابع عمومی به احزاب مسائلی را در خصوص مادیریت ،ناوع فعالیات زیار پوشاش
میزان کمک ابل پرداخت مطرح میکند که آنها را بررسی خواهیم کرد.
الف) مدیریت برنامۀ أمین عمومی :در بسایاری از کشاورها مادیریت وزیاع کماکهاای
عمومی به سیلۀ مدیریت انتخابات ملی صورت می گیرد .در حقیقت مدیریت امور مالی سیاسی
یکی از ظایف کمیسیونهای انتخابا ی است نظیر آنچه در نظام حقو ی امریکاا جاود دارد .در
برخی کشورها نیز زارت دارایی مسئول این مدیریت نظاارت اسات .در ساوئد کمیسایونی از
ضات منتخب پارلمان مسئول این امر است در حالی که در آلمان این امار باه رئایس مجلاس
نمایندگان محول شده است ( Ohman, 2009: 62گرجای ازنادریانی .)010:1031 ،در برخای
دیگر از کشورها مثل اسپانیا نیز انجام این امر به دیوان محاسابات عماومی اگاذار شاده اسات
(.)Nassmacher, 2003: 144
اگر مقررات خصیص وزیع کمک عمومی به احزاب یا نامزدهاا باه ر شانی اد ین شاده
باشد مدیریت نظارت مالی سیاسی چندان مشکل نخواهد بود .در این میان ،نگرانای عماده در
بح خصیص منابع آن است که صمیمگیری در خصوص میزان این کمک نباید به شاخیص
حکومت اگذار شود ،بلکه باید ضوابط انونی مشخصی جود داشته باشد که حات آن شارایط
منابع خصیص داده شوند ،در غیر این صورت ،ممکن است از اأمین عماومی باهمنزلاۀ ابازاری
علیه احزاب دیگر استااده شود (.)Ammer, 2009: 60
از طرف دیگر ،برنامههای أمین عمومی احزاب اوأم باا محاد دیتهاای کماک هزیناه
الزامات گزارش است لذا نهاد مدیریت باید از وان خصص الزم برای ایاای این مسئولیتهاا
عملکرد مستقل بیطرف برخوردار باشد.
ب) گیرندۀ کمک های عماومی :یکای از مساائل مهام در خصاوص خصایص یاراناههاا یاا
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کمکهای د لتی به فعاالن سیاسی آن است که این کمک باید به چه اشخاصای داده شاود؛ باه
احزاب ،نامزدها یا ائتالفها؟ در بیشتر موارد ،أمین عمومی به ناع احزاب اسات ،اماا در برخای
کشورها نظیر امریکا فرانسه أمین عمومی به ناع نامزدهاست ( .)Walecky, 2009: 34چناین
امری نقش احزاب سیاسی را در فرایند های سیاسی انتخابا ی کاهش مای دهاد کارکردهاای
حزبی را مختل میکند .برای مثال ،نظم حزبی به شدت کاهش امکان جادایی افاراد از حازب
افزایش مییابد .بنابراین ،صمیم در خصوص اعطای کمک عمومی به نامزدهاا یاا احازاب حاائز
اهمیت است .در این میان به نظر میرسد صمیم در این خصوص بل از هر چیز به ناوع نظاام
انتخابا ی کشور ابسته است .اگر نظام انتخابا ی از نوع ناسبی به خصوص فهرست بساته باشاد
نامزدها به نهایی به بلیغ نیاز ندارند لذا أمین عمومی فقط در خصوص احزاب معنا مییاباد.
این در حالی است که در نظامهای انتخابا ی اکثریتی که به جای حازبمحاوری ،ناامزدمحوری
حاکم است ،پرداخت کمک های عمومی به نامزدها معنادار است ،اما أثیرات عملای آن کمتار
نظارت کنترل آن بسیار مشکل خواهد بود ( .)Willson, 2009: 6-17لاذا حتای در نظاامهاای
انتخابا ی اکثریتی نامزدمحور نیز پرداخت یارانهها به احزاب مقبول ر است ،زیرا حتی در چناین
نظامهایی نیز شانس موفقیت نامزدهای ابسته به احزاب بیشتر از نامزدهای مستقل است .مثال
بارز این امر در نظام سیاسی ا مریکا مشااهده مای شاود کاه باهرغام اینکاه نظاام انتخاباا ی آن
نامزدمحور است ،اما برای افراد مستقل خارج از احزاب در انتخابات شانس موفقیت جود نادارد
یا بسیار کم است .لذا در این نظامها نیز پرداخت کمکهای د لتی به احزاب موجه ر است .نظام
انتخابا ی فرانسه نامزدمحور است ،اما کمک د لتی هم به احزاب هم حت شرایطی به نامزدها
ابل پرداخت است.
ج) نوع فعالیت حت پوشش میزان آن :أمین عمومی احزاب می واند نسبت به هزینههای
انتخابا ی یا هزینۀ فعالیت های عادی حزب باشد .ا لی برای کمک به حزب باه منظاور رسااندن
پیام خود به رأیدهنده است د می باه منظاور نهادیناهساازی احازاب سیاسای حمایات از
عملکردهای عمومی آموزشی حزب است .مرکز أمین عمومی ممکن است بر یکی از ایان د
جنبه یا هر د ی آن ها باشد .اکثریت کشورها هر د جنبه را حت پوشش کماک عماومی ارار
دادهاند ( .)Ohman, 2009: 66به نظر میرسد که به منظور قویت عامال بیشاتر باین ماردم
احزاب کمک به آنها برای ر ابت مؤثر ایاای کامل نقشهاای دمکرا یاک ،بهتار اسات هام
فعالیتهای انتخابا ی هم فعالیتهای عادی احزاب حت پوشش کمک عمومی رار گیرد.
اما مسئلۀ دیگر میزان پرداختی به احزاب است که می واند باه د صاورت کامال یاا نسابی
مطرح شود .در أمین کامل ،مام درآمد احازاب از مناابع د لتای اسات ،اماا در اأمین نسابی
سمتی از منابع درآمد احزاب از منابع عمومی سمت دیگر از منابع خصوصی أمین میشاود
( .)Lavin, 2006: 25به نظر میرسد با وجه به آنچه پیش ر نیز گاته شد ضر رت حاظ ار باط
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عمیق بین حزب مردم مستلزم آن است که د لت فقط سمتی از هزینههای حزبی را جباران
کند سمت دیگر آن هزینه بایاد باه سایلۀ حازب از طریاق جماعآ ری حاق عضاویتهاا
کمکهای خصوصی أمین شود.

 .2 .2توزیع کمك عمومی بین احزاب سیاسی
وزیع آن میان احزاب براساس معیارهای مشخص

بعد از خصیص منابع عمومی به احزاب بح
زمان معین به میان میآید.
الف) شرایط استحقاق کمکهای عمومی :پرداخت کمک د لتی به همۀ احزاب سیاسی یاک
کشور بههیچ جه میسر نیست ،زیرا پرداخت بد ن ید شرط کمک عمومی به احازاب موجاب
ایجاد ورم حزبی می شود .یعنی احزابی ظهور میکنند که صرفاً برای دریافت کمک عمومی باه
جود آمدهاند هیچ ارادۀ جدی پشت آنها برای شرکت مؤثر در فعالیاتهاای سیاسای جاود
ندارد (مرکز مالمیری .)212:1002 ،از سوی دیگر ،این امر فشار غیرمعقولی را بر بودجۀ عمومی
ارد میکند لذا باید حدا ل شرایطی برای استحقاق دریافت کمک عمومی نزد احزاب سیاسی
جود داشته باشد .این شرایط بر حسب نظامهای سیاسی متاا ت است ،اما مهم رین شرطی که
در مام این نظام ها جاود دارد آن اسات کاه حازب حادا لی از حمایات مردمای را از طریاق
انتخابات ،جذب اعضا کمکهای خصوصی مردم را داشته باشد .البته ایان آساتانه در اکثریات
ریب به ا ااق کشورها ،کسب درصدی از آرا در انتخابات عمومی است .این آستانه از  31درصد
مقرر در حقوق آلمان ا  1درصد مقرر در حقاوق رکیاه متغیار اسات (.)genckaya, 2009: 46
عال ه بر این ،گاه نیز کسب عدادی از کرسیهای مجلس شرط بهرهمندی از کمک عمومی رار
داده میشود.
اگر آستانۀ استحقاق باال در نظر گرفته شود این امر به ناع احزاب بزرا خواهد بود احزاب
کوچک بهرهای نخواهند برد حتی احزاب کوچک را به طرف ائتالف ا حاد ساوق خواهاد داد
که البته با هدف کثرگرایی متعارض خواهد بود .برعکس اگر آستانه پایین باشد این امر به نااع
احزاب کوچک خواهد بود آنها نیز از کمک عمومی بهرهمند میشوند .اما بایاد وجاه داشات
که این امر نیز می واند به نهادینگی احزاب از طریاق ایجااد انگیازۀ انشاعاب در احازاب بازرا
آسیب بزند (.)Ohman, 2009: 64
در کنار شرط کسب درصدی از آرا یا کرسیهای مجلس ممکان اسات شارط ثبات رسامی
حزب مشارکت در عداد خاصی از حوزه های انتخابا ی نیز الزم باشد .چنانکه در حقوق فرانسه
احزاب الزم است حدا ل در  13درصد حوزههای انتخابی نامزد معرفی کنند حدا ل  1درصاد
کل آرا را به دست آ رند (ایوبی.)Clif, 2004: 686 ،201:1003 ،
ب) معیار وزیع کمک عمومی بین احزاب :د اصل کلی می واند راهنمای عمال در جریاان
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وزیع کمک عمومی بین احزاب رار گیرد :ا لی اصل برابری است؛ براساس این اصل هار حازب
یا نامزد اجد شرایط می واند به طور مسا ی از کمکهای عمومی استااده کناد .ایان اصال باه
سود احزاب کوچک یا ازه أسیس است که به میزان مسا ی با احازاب بازرا ادیمی کماک
دریافت میکنند .د م اصل ناسب است؛ براساس این اصل ،هر حزب یا نامزد بار حساب یاا باه
ناسب حمایت عمومی که دارد می واند از کمکهای عمومی استااده کناد د امار مای واناد
میزان حمایت عمومی را نشان دهد .یکی میزان آرایی که حازب باه دسات مایآ رد دیگاری
عداد کرسیهای مجلس است که به سیلۀ آن حزب کسب میشود .این معیارها به نااع احازاب
بزرا به ضرر احزاب کوچک است .اغلب د لتها رکیبی از د اصل باال را به کاار مایگیرناد.
یعنی سمتی از کمک ها را براساس اصال ساا ی سامت دیگار را بار اصال ناساب وزیاع
می کنند .برای مثال ،در مجارستان  21درصد کمک ها به صورت مسا ی بین مام احزاب اجاد
شرایط وزیع میشود  11درصد با ی نیز براساس اصل ناسب برحسب میزان آرای مأخوذه
در انتخابات وزیع میشود (.)Van Biezen, 2004: 709
در نهایت زمان پرداخت کمک های عمومی حائز اهمیت است به خصوص در سال هاایی کاه
انتخابات برگزار میشود هم سطح کمک باید بیشتر باشد هم اینکه بال از آغااز فراینادهاای
انتخابا ی این کمک به دست احزاب برسد ا به طرز مؤثری استااده شود.

نتیجهگیری
امر زه احزاب سیاسی با کاهش درآمدهای ناشی از پرداخت حق عضویت مواجه شدهاند ،لاذا باه
منابع کمکی گر ه های نااع ر ی آ ردهاناد کاه ایان امار نیاز خطار مداخلاۀ ایان گار ههاا در
صمیمگیریهای عمومی را به همراه دارد .برای بر نرفت از این نگنا ،أمین عمومی احازاب از
محل بودجۀ عمومی پیشنهاد شده است ،اما این امر حمیلی بر مؤدیان مالیا ی باوده موجاب
د لتیشدن احزاب شکاف در نحزبی میشود.
به نظر میرسد با وجه به اینکه حزب شکلی است کاه کارکردهاای عماومی دمکرا یاک
دارد ،لذا حمایت عمومی به خصوص أمین مالی آنها بر پایۀ مبانی زیر وجیهپذیر است:
نخست اینکه ،حمایت از احزاب حمایت از حقق عملیشدن مصادیق متعاددی از حقاوق
بشر از جمله آزادی بیان باه صاورت گر های براباری اشاخاص اسات .د م اینکاه مشار عیت
حکومت مستلزم مشارکت مردم در امور عمومی حکومتی است .احزاب سیاسای کاناالی بارای
مشارکت فعال مردم در امور عمومی عیین سرنوشت اجتماعی خویشاند .بنابراین ،حمایات از
احزاب سیاسی در نهایت به شکلگیری ارادۀ ملی شکیل حکومت مردمی منجر میشود .سوم
اینکه ،حزبی که منابع کافی نداشته باشد ممکن است حات اأثیر اربااب ثار ت ارار گیارد
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صمیمات ا دامات آنها در مقام حکومت نه بر مبنای مناافع عماومی بلکاه در جهات مناافع
گر ههای ناع یا البیها باشد .لذا با کمک د لتی ،احزاب از فشار ناوذ نار ا رهاایی ماییابناد
می وان گات که کارایی کارآمدی حکومت (حکمرانی مطلوب) نیز افزایش ماییاباد .از طارف
دیگر ،جربۀ سایر کشورها نشان میدهد که احزاب می وانند بهمنزلۀ نهااد نظاار ی اوی عمال
کنند حاکمان را حت نظارت رار دهند بدین سیله به حقق حاکمیت انون یاری رساانند.
در نهایت احزاب نقشهای متعددی در جریان انونگذاری ،آموزش آگاهیبخشای باه ماردم،
جمیع انتقال مطالبات مردم به حکومت دارند که حقق همۀ این نقشهاای مثبات مساتلزم
أمین مالی مناسب مطمئن اسات .اأمین عماومی باه شارط همراهای باا اأمین خصوصای
کنترلشده وأم با نظارت می واند به کارکرد صحیح مؤثر احازاب در نظاام سیاسای کماک
کند .لذا پیشنهاد میشود با وجه به اینکه یکی از علل وسعهنیافتن احازاب سیاسای در ایاران
مشکالت مالی آنهاست ،می وان با پیشبینی انونی یارانه به احزاب سیاسی د ین مقررات
ضوابط عادالنۀ وزیع آن میان احزاب به وسعه عملکرد مطلوب آنها برای حقق کارکردهاای
مذکور کمک کرد.
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