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 درخواست یتمام به و کند می استقبال خود آثار ریثکت از ،یانتخابات یاریهم و یراسکدم یالملل نیب موسسه

     . دهد یم پاسخ اتشینشر ترجمه ای بازتاب یبرا مجوز سبک یها

 

 

                                                                                                                        یمعرف

 
 سال در بار نیاول ،یاسیس ِ یمال نظام بارهدر «یانتخابات یاریهم و یراسکدم موسسه» یاطالعات کبان

 در. گشت بدل جهان سطح در نهیزم نیا در اطالعات عمده منبع به بعد به زمان آن از و شد لکیتش ۲۱۱۲

 نهیهز جمله از یشتریب یها حوزه و ندک بروز را اطالعات نیا گرفت میتصم موسسه ۲۱۰۰ سال

مالی  یها نظام ِیاطالعات کبان. دهد پوشش را یدولت منابع از استفادهءسو و ،یتیجنس مسائل ،یداتوریاندک

 .است جهان شورک ۰۸۱ نیقوان درباره بروز مطالب یحاو نونکا ،موسسه نیا ِسیاسی
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 مختلف یها بخش در مالیِ سیاسی نظام و باشد موسسه یاطالعات کبان معرف دارد قصد گزارش نیا

 یجهان یمرور ،«یا منطقه و یجهان لیتحل» اول، فصل. دارد فصل دو لیتحل بخش. ندک سهیمقا را جهان

 یها نقشه رشته یک. جهان مختلف نقاط تیوضع و یاطالعات کبان در شده داده پوشش نیقوان به دارد

 گرید و مالیِ سیاسی نظام» دوم، فصل. است شده هیتعب مختلف نیقوان گسترش نحوه شینما یبرا زین جهان

 مالیِ سیاسی نظام با نه و موجودند یاطالعات کبان در نه هک کند می یمعرف را ییرهایمتغ ،«رهایمتغ

 انواع وجود و یاسیس یآزاد سطح چون ییتورهاکفا انیم ارتباط شفک هدفشان و دارند میمستق ارتباط

     . است نیقوان و نظام مختلف

 

دهد  هدف قرار نمی را ها افتهی از یریگ جهینت باشد، ها داده بر یمبتن دارد قصد هک زانیم همان به قیتحق نیا

 میدواریام عوض، در  . ستین یاطالعات کبان موجود در اطالعات داللت ای افانهکموش حیتوض دنبال به و

 چشم ما  . عالقمندند خاص یا منطقه و شورک ای یجهان نیقوان به هک متقبل شوند یگرانید را زحمت نیا هک

 در پول نقش با هک زیادی دهیچیپ مسائل شینما و شفک یبرا چطور ها داده نیا از میببن تا میهست انتظار

          . شود یم استفاده هستند مرتبط استیس

 

 رکتش  . مینک یسپاسگزار ردندک یارکهم پروژه نیا در هک یارشناسانک و پژوهشگران از میلیما ان،یپا در

 نظارت خاطر به ،Sam van der Staak کستا در ون سم و Elin Falguera فالگوئرا نیال از مینک یم مخصوص

 نیب موسسه انتشارات ریمد ،Nadia Handal Zander  زاندر هاندال ایناد نیهمچن و ارک نیا یبررس و یفکی

       . انتشار شرفتیپ ارک بر نظارت خاطر به ،یانتخابات یاریهم و یراسکدم یالملل

  

   ی                                                                                         اطالعات کبان درباره

 

 به مالیِ سیاسی نظام درباره یانتخابات یاریهم و یراسکدم یالملل نیب موسسه شده بروز یاطالعات کبان

   : اند شده میتقس عمده بخش سه به ها پرسش نیا  . دهد یم پاسخ مالیِ سیاسی امور درباره جداگانه پرسش ۳۲
 هک یاهداف یبرا پرسش ۳۲  . مجازات و اجرا ، ( شفافیت ) یرسان اطالع نظام و مخارج، نظام درآمد، نظام

  . است شده انیب ۰ شماره جدول در اتشیجزئ هک اند، شده گنجانده بخش هفت در ندیکم دنبال رو  شیپ قیتحق

                 . افتی پیوست در توان یم را ها پرسش املک فهرست

 

     . ۰ جدول

 

 

 یجدول یحاو هینشر نیا از بخش هر  . کند می لیتحل نوبت به را ها یبند دسته نیا از دامکهر ۰ فصل 

 سهم نشانگر درصدها نیبنابرا  . دهد یم نشان منطقه کیکتف به را ها پرسش جینتا هک است یا منطقه

فقط  قیتحق نیا هک میبدان دیبا  . است شده ثبت مثبت پاسخ شانیبرا هک است منطقه یک از ییشورهاک

 یم محدود ییها نهیگز با تنها ای و است« ریخ» و «بله» تنها جوابشان هک است ییها پرسش رندهیدربرگ

 مطابق ها جواب شود، یم شامل را یتر قیعم اتکن ها جواب هک موارد یبرخ در  . داد جواب آنها به توان

 کبان در یلیمکت اطالعات موارد، نیا در  . اند شده یبازساز ریخ و بله یها پاسخ یبرا پژوهش نیا ازین

               . است موجود ها داده

 

 ۰۱۱ از شیب تنها ۲۱۱۲ سال به مربوط «یانتخابات یاریهم و یراسکدم موسسه» هیاول یها داده کبان

 «رآزادیغ» عنوان به یجهان شاخص در یآزاد نظر از هک ییشورهاک شامل و داد یم پوشش را شورک



         : به دینک مراجعه )   . شد ینم بودند شده یدگزارک

http://www.idea.int/parties/finance/methodology.cfm )نشان شتریب قاتیتحق وجود، نیا با 

 در  . است جیرا شورهاک گرید اندازه به «رآزادیغ» یشورهاک در یگاه مالیِ سیاسی نظام و نیقوان هک داده

 الزاما یآزاد از یتر نییپا سطح هک دهند یم نشان قیتحق نیا در آمده یاطالعات مختلف یها داده واقع،

 الزاما سانیک نیقوان مییبگو هک ستین نیا ما قصد  . شود ینم مترک مالیِ سیاسی نیقوان به منجر منجر

 هک شد گرفته میتصم نطوریا جهینت در  . نندک یم دنبال را شورهاک یتمام در سانیک یرگزاریتاث و مقاصد

 مختلف یشورهاک در نیقوان و نظام سهیمقا فرصت تا مینک لحاظ یبررس در زین را «رآزادیغ» یشورهاک

           . شود فراهم

 

 نه و د ریدربرگ را متحد ملل سازمان عضو یشورهاک تنها «شورک» حیتوض هک شده هنهاد نیبرا بنا

     :آنها در هک ییشورهاک

 منوعند( م قانونا احزاب هک ییشورهاک یعنی) دهد ینم را احزاب وجود اجازه قانون ـ 
  ای و ،ثبت نام کاندیدایشان را در انتخابات ندارند اجازه یاسیس احزاب -

 . اند ردهکن برگزار انتخابات گذشته سال ۲۱ یط -

 

 ت،یوک تره،یار وبا،ک ن،یچ خلق یجمهور ،یبرونئعبارتند از  اند نشده گنجانده پژوهش در هک ییشورهاک

 امارات ،یسومال ،یسعود عربستان قطر، عمان، ،(یشمال رهک) رهک خلق یکراتکدم یجمهور و الئوس،

  م. تنایو و ،یعرب متحده

 موجود پرسش ۳۲ از یشمار یبرا مک دست ها آن یتمام یبرا و ماند یم یباق شورک ۰۸۱ بیترت نیا به

 داده عنوان ۰۱۱۱ ایتقرب یاطالعات کبان ،۲۱۰۰ سال انیپا تا. افتی پاسخ توان یم یاطالعات کبان در

 تا ۵ از مترک واقع، در. گرفت یدربرم را نکمم یها جواب یلک شمار از درصد ۰۱ حدود ای یاطالعات

  .ماند پاسخ یب (ها داده کبان پوشش تحت یشورهاک درصد ۸۱ ای) شورک ۰۳۲ در پرسش ۳۲ از

 

 جهان مختلف یها بخش در مالیِ سیاسی نظام سهیمقا گزارش نیا هدف یک شد، گفته باال در هک همانطور 

 کبان در یهمگ -هیانوسیاق و اروپا، ا،یآس ا،یکآمر قا،یآفر -اند گرفته قرار پوشش مورد هک یمناطق. است

 یاطالعات کبان هک دارند قرار یانتخابات یاریهم و یراسکدم یالملل نیب موسسه گانهی یاطالعات یها داده

 شمار( <http: //www.idea.int/uidبه دینک مراجعه). است آن به متعلق مالیِ سیاسی نظام دیجد

 هیانوسیاق منطقه یشورهاک کاند شمار دینک دقت  . شده داده نشان ۰ شماره لکش در منطقه هر در شورهاک

       . باشد داشته منطقه نیانگیم بر یریچشمگ ریتاث تواند یم مجزا یشورهاک یدگذارک هک است معنا بدان
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یاطالعات یها داده کبان در مناطق  . ۰ لکش

    
 

 نیقوان وجود عدم صورت در  . ردندک استفاده شورهاک نیقوان از ابتدا در ها داده مونتاژ هنگام پژوهشگران

  . گرفتند قرار یبررس مورد یاسیس یها لیتحل ای یانتخابات یها گزارش مانند توبکم منابع متناسب،

 ای و یدانشگاه یها چهره انتخابات، تیریمد ینهادها مسئوالن مانند مختلف یشورهاک ارشناسانک نیهمچن

 از گرفته صورت یها استخراج  . رساندند یاری متناسب اطالعات به دنیرس در محققان به مستقل ناظران

 توان یم و شده داده نشان یاطالعات یها داده کبان در زین یدگذارک در استفاده مورد منابع گرید و نیقوان

 انواع ریتاث آن از مهمتر و لیدال یبرا یجهان ای و یا منطقه ،یمل سطح در شتریب قاتیتحق یبرا ها آن از

          . ردک استفاده نیقوان گوناگون

 

 و یراسکدم یالملل نیب موسسه تیوبسا یرو هنوز ۲۱۱۲ سال به مربوط یمیقد یاطالعات یها داده کبان

 سهیمقا را دیجد و یمیقد یاطالعات یها کبان توانند یم اربرانک  . است یدسترس قابل یانتخابات یاریهم

 یدگذارک یها دستورالعمل و ها پرسش یزبان و یالمک بکیتر هک دارد تیاهم تهکن نیا رکذ هرچند  . نندک

 تحت یشورهاک مفصل فهرست با عالوه به .شود یسردرگم موجب است نکمم و  ستین سانیک ها آن
 نشانگر داده، یسر دو انیم جینتا در موجود اختالف ،۲۱۰۲ سال به مربوط یها داده کبان در پوشش

        .است داده رخ بعد به هیاول یاطالعات یها داده کبان خلق  زمان از هک ستین ینیقوان راتییتغ

 است، مالیِ سیاسی امور در یرسم نیقوان وجود به مربوط یاطالعات کبان هک آن با اوال،  :یینها تهکن دو

 مختلف یشورهاک در استیس در پول یررسمیغ نقش نه و سنجد یم را ینیقوان نیچن اعمال زانیم نه اما

  .کند می یبررس را

 میترم مرور به کیبان نیچن هک بوده نیا مقصود هکبل ست،ین ثابت پاسخ سلسله یک یاطالعات کبان دوما،

 توان ینم یزمان برهه چیه در هک است معنا بدان نیا. ابدی گسترش بهتر و دیجد اطالعات انتشار با و شود

 هرگونه تا مینک یم بیترغ را اربرانک ما. است شده یینها و لیمکت یاطالعات یها داده کبان هک ردک ادعا

 بر گزارش نیا لیتحل. دهند ارائه دیجد اطالعات شورهاک یدگذارک درباره و نندک گوشزد را یدقت یب

  .است گرفته صورت ۲۱۰۲ هیفور در موجود یها داده اساس

 یبرا استیس در پول نترلک نیهمچن و نظام و نیقوان نظر از دیجد یاطالعات کبان هک است آن ما دیام

 از ،یاطالعات کبان در موجود مختلف یها پرسش درباره شتریب اطالعات. شود واقع دیمف یشتریب افراد

 استفاده مورد یدگذارک دستورالعمل نیهمچن و مجزا و شده یبند دسته یها پرسش درباره حاتیتوض جمله

 :ردک دایپ صفحه نیا در توان یم را محققان
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                                                                                                                  : یدیلک یها افتهی
   

 

 جهان در سیاسیمالیِ  نظام و نیقوان درباره دیمف اطالعات یفراوان دیآ یم ندهیآ یها فصل در هک یلیتحل

    افتهی دیآ یم ریز در آنچه و دارد ریمتغ یتیماه لیتحل نیا  . دهد یم نشان را

     . کند می بیترغ را هیثانو قاتیتحق و مباحث هک است یا هیاول یها

 اختصاص یمنها)  یدولت منابع به است مربوط یمال یها کمک تیممنوع نیتر جیرا ا،یدن تمام در •

 به) است دسترس در اطالعاتشان هک ییشورهاک درصد ۸۵  در  لکدر(. یقانون یعموم یها بودجه

 بودجه نیچن ،یدولت منابع از سوءاستفاده با مقابله یبرا (شورک ۰۰۱ از شورک ۰۳ گرید عبارت

 قاتیتحق مستلزم خود ییها تیممنوع نیچن یرگزاریتاث یبررس هرچند است، شده ممنوع ییها

     . است شتریب

 احزاب به یخارج یها کمک شورهاک از درصد ۸۸ :است جیرا زین یخارج یمال یها کمک عمن •

 ست. ا ممنوع داهایاندک به یخارج کمک شورهاک از درصد ۵۰ هک یحال در نندک یم منع را

 ممنوع بزرگ یها تکشر یمال کمک( شورک ۲۸) شورهاک از درصد ۲۲ در تنها مقابل، در •

 منع را بزرگ یها تکشر یمال یها کمک شورهاک از درصد ۳۲ ایکآمر قاره در هرچند است،

 .نندک یم

 ای یاسیس احزاب به یمال کمک زانیم در یتیمحدود (شورک ۰۳) جهان یشورهاک از درصد ۵۵ •

 هک یحال در ندارد، وجود بایتقر یمال کمک تیمحدود ه،یانوسیاق و قایآفر در. ستندین قائل داهایاندک

  .دارد رواج شتریب ییاروپا یشورهاک در تیمحدود نیا

 احزاب یبرا یعموم بودجه محل از میمستق یها بودجه (شورک ۰۰۸) شورهاک از درصد ۸۸ •

 ریمتغ اروپا در درصد ۸۸ تا هیانوسیاق یشورهاک در درصد ۲۰ در رقم نیا هرچند دارند، یاسیس

  .است

 احزاب اریاخت در را ها رسانه به دار دیسوبس ای آزاد یدسترس شورهاک یتمام از درصد ۸۰ •

 نیا بر را زکتمر نیشتریب هک است یا قاره تنها انیم نیا در قایآفر و دهند، یم قرار یاسیس

     . دارد یاریهم

 محدود را نندک مصرف دارند اجازه یاسیس احزاب هک یپول زانیم (شورک ۳۰) درصد ۲۰ تنها •

  .نندک یم اعمال یانتخابات یداهایاندک بر را تیمحدود نیا شورهاک از درصد ۳۳ و نند،ک یم

. نندک یم یمال گزارش یتقاضا داهایاندک ای احزاب از (شورک ۰۳۲) جهان یشورهاک درصد ۸۸ •

 یمال گزارش ارائه یتقاضا داهایاندک از هم و احزاب از هم جهان یشورهاک از درصد ۵۲ تنها

 یها طرف انیم در قیطر آن از پول هک دارد یا بالقوه دررو یها راه از نشان امر نیا و نند،یکم

 .ستندین یمال گزارش ارائه به ملزم هک شود یم زهیانالک ینفعیذ

 رسما ینهاد چیه ،(یاطالعات یها داده کبان پوشش تحت یشوهاک درصد ۲۵) شورک ۳۱ در •

 نیقوان از بالقوه یها تخلف درباره قیتحق ای شده ارائه یمال یها گزارش یبررس هک نشده موظف

 .ردیبگ عهده بر را سیاسیمالیِ 

 رند،یگ یم یمال گزارش داهایاندک ای و احزاب از هک ییشورهاک درصد ۲۵ از شیب در آخر، در •

 .ردیگ قرار عموم دسترس در اطالعات نیا هک ستین یاجیاحت

 

                                                                                                  یا منطقه و یجهان لیتحل .۱

 



  مالیِ سیاسی نظام یایدن به گذرا ینگاه (الف

 و یاطالعات یها داده کبان پوشش تحت مالیِ سیاسی نظام و نیقوان به دارد یجهان یمرور فصل نیا

 بر یمرور شامل بخش هفت از دامک هر  . کند می یبررس را جهان مختلف مناطق در نظام نیا ردکعمل

 نشان را منطقه هر یبرا خردشده یها پرسش جینتا هک است یجدول و تر قیعم لیتحل سواالت، فهرست

       . دهد یم

 

 یمقررات استیس در پول نقش درباره جهان یشورهاک یتمام ما، قیتحق طبق ه،ک است نیا اول تهکن

 هک یقانون تنها  - تووالو و ساموآ نس،یگرناد و نسنتیو سنت ز،یبل باهاماس، - شورک پنج در هرچند دارند،

 در یرا دیخر تیممنوع نیقوان هک رسد ینم نظر به هرچند  . بود یرا دیخر تیممنوع شد، ییشناسا

 و میمستق یعموم بودجه از شورهاک نیا  . باشد داشته وجود سینو و تزکی سنت و ،یبوتیج یشورهاک

 با کوچک اریبس ییشورهاک یهمگ فوق یشورهاک. د ننک یم استفاده یاسیس احزاب یبرا یاتیمال التیتسه

 سطح بودن نییپا لیدل کدر به باشد کیمک دیشا قیحقا نیا و نفرند هزار ۲۱۱ از مترک متوسط تیجمع

 کدر ما هک ییمعنا به احزاب ست،ین ممنوع شورهاک نیا از یک چیه در یاسیس احزاب هک آن با. نیقوان

            . ندارد وجود آنها از یبرخ در مینیکم

 

  . کند می استفاده لیتحل در موجود نیقوان از یمین از ،یاطالعات یها داده کبان در موجود متوسط شورک

 هستند ییشورهاک جمله  از یرومان و لهستان، ا،یالتو ،یرواسک بلغارستان، مانند یشرق یاروپا یشورهاک

 یشورهاک گرید از. د دهن یم قرار استفاده مورد را یاطالعات کبان در موجود نیقوان شمار نیشتریب هک

 یک چیه هک است جالب. ردک اشاره یجنوب رهک و پرتغال، ل،یاسرائ وادور،کا انادا،ک بوتان، به دیبا قانونمند

 لیتما نشانگر تواند یم نیقوان یباال سطح. ستین گروه نیا در اروپا در یراسکدم اول نسل یشورهاک از

 تواند یم نیهمچن. شود یم قلمداد استیس و پول انیم نامطلوب رابطه هک باشد یزیآنچ ردنک قانونمند به

 را ها آن هک باشد شورهاک یبرخ در یراسکدم به انتقال از پس و نیح یالملل نیب گرانیباز نفوذ جهینت در

 چیه به مالیِ سیاسی نیقوان شمار هک مینک حیتصر دیبا باشد هک چه هر. است داده سوق نیقوان وضع به

      . ندارد یا رابطه نظارت و یرگذاریتاث زانیم با عنوان

 

 به ه،یانوسیاق منطقه شورک ۰۳  مالیِ سیاسی تیوضع هک است کیحا مناطق وضع به نگاه نیگذراتر یحت

 طور به هیانوسیاق یشورهاک ق،یتحق در موجود پرسش ۲۱ یبرا. است نشده قانونمند محسوس لکش

 در مالیِ سیاسی تیوضع نظر از قانونمند یشورهاک درصد. هستند قانونمند موارد درصد ۲۰ در متوسط

 واقع، در. است درصد ۸۱ اروپا در و درصد، ۵۸ ایآس در درصد، ۵۳ ایکآمر قاره در درصد، ۳۰ قایآفر

    . گرفت یم صفر ها سوال اغلب یبرا هیانوسیاق م،یگرفت ینم نظر در را لندیوزین و ایاسترال اگر

 

 در نظر مورد شورک ۰۳ از تا ۰ هک باشد مرتبط امر نیا به تواند یم اما است، نامشخص آن قیدق لیدل

 یک ریز تیجمع هم شورک دو و هستند، نفر هزار ۵۱۱ از مترک تیجمع با کوچک اریبس یشورهاک آنجا،

  ( تیجمع نفر ۰۱۱۱ با )  نائورو مثل ییجاها در استیس یررسمیغ تیماه ادیز احتمال به  . دارند نفر ونیلیم
               . ندارد وجود مالیِ سیاسی نظام هک است معنا نیا به  ( تیجمع نفر هزار ۰۰ با )  تووالو و

 منطقه آن در یانتخابات یها نظام هک نیا گرفتن نظر در با)  ایکآمر قاره در ینامزد اقتصاد بر یلک زکتمر

 آن در یجمهور استیر یها نظام یباال شمار لیدل به دیشا  (است یاسیس احزاب بر زکتمر بر شتریب

       . باشد منطقه

 

 



 

                                                                         ( ۱۱ تا ۱ سوال )  یمال یها کمک تیممنوع  ( ب

 

     : ی اطالعاتیها داده کبان بر نظرات

   . باالتر و ۸۵۸ نرخ سوال ۰۱ سوال ۰۲ از و متوسط طور به ۸۳۸ باال، یپاسخده نرخ •

 احزاب به ییاهدا یدولت منابع و داهایاندک به نشان و نام یب یمال یها کمک منع درباره ها پرسش •

      . بود ۸۰۸ و ۸ ۰۲ بیترت به سواالت نیا به پاسخ نرخ  . هستند استثنا داهایاندک و

 همگان دسترس قابل  ( درصد ۳۳ )  شورک ۰۰ در پرسش ۰۲ یتمام یبرا یاطالعات یها داده کبان •

            . ستین سک چیه دسترس در  ( ۸ ۸  )  شورک ده در و است

 درباره نیقوان و نظام هک است نیا بر فرض ظاهرا شورهاک یبرخ در هک است نیا یلک ینگران •

 و نشده گفته صراحتا یزیچ نیچن هرچند دارد، ربط زین آنان یداهایاندک به یاسیس احزاب

      . است ازین تیروا و برداشت به یموارد نیچن در  . است نامشخص یواقع یحقوق تیوضع

•  

 

 

 
    
 بروز حال در دائما ها نقشه  . است شده میتنظ ۲۱۰۲ هیفور تا شده یآور جمع یها داده اساس بر نقشه نیا

        : دینیبب نجایا  . هستند یاطالعات کبان در شدن
finance/question.cfm?id=246-http://www.idea.int/political  

 

   است؟ ممنوع یاسیس احزاب به یخارج یمال یها کمک ایآ   : سوال

   بله   : سبز

   ریخ   : مرنگک سبز

   دانیم نمی  : یسترکخا

 

 

 

http://www.idea.int/political-finance/question.cfm?id=246


 

 خالصه
 یم ادی یفکی یها تیمحدود عنوان با آنها از یگاه- ها تیممنوع به یاطالعات یها داده کبان نخست بخش

 در یشورک ده اگر  . پردازد یم یاسیس احزاب و داهایاندک به یمال یها کمک ای تکمشار درباره -شود

 دست هک میابی یم در ست،ین دسترس در آنها از یاطالعات چیه یمال کمک تیممنوع مورد در هک را جهان

       . خورد یم چشم به شورهاک یتمام درصد ۰۲ در تیممنوع مورد یک مک

 یمال کمک نوع   (: داهایاندک و احزاب نیانگیم نظرگرفتن در با )  هست شورهاک اغلب در تیمحدود نوع سه

 یقانون یعموم بودجه رندهیدربرگ آخر مورد )  یدولت منابع  ( ج )  و نامعلوم منابع  ( ب )  ،یخارج منافع  ( الف ) 

                      .( ستین

 درصد ۸۵ در هک است تیممنوع نوع نیتر جیرا داهایاندک ای یاسیس احزاب به یدولت منابع ارائه تیممنوع

 یپاسخده نرخ شد، گفته باال در هک همانطور. دارد وجود است، دسترس در اطالعاتشان هک ییشورهاک از

 از یک چیه در هک یفرض دیبع طیشرا در یحت هرچند،. بود درصد ۸۰ حد در و نییپا عموما سوال نیا به

 یشورهاک تیثرکا در همچنان یتیممنوع نیچن نباشد، تیممنوع نیا ستین ازشان یاطالعات هک ییشورهاک

 بودجه از بالقوه سوءاستفاده از ینگران هک رسد یم نظر به نطوریا نیبنابرا. بود خواهد موجود جهان

 منع یمعنا به الزاما تیممنوع نیا. است یمال یها کمک تیممنوع وضع در مالحظه نیتر جیرا یدولت

  .ستین یاحتمال یها سوءاستفاده موثر

 

 طرف ای و است یدولت تشانکیمال از یبخش هک ییها تکشر از یمال کمک قبول شورهاک از یاریبس در

 قبول تیممنوع. است ممنوع (داهایاندک درصد ۲۸ و یاسیس احزاب درصد ۳۸) هستند دولت قرارداد

 یدولت منابع از سوءاستفاده از ینگران به است یدولت تشانکیمال از یبخش هک ییها تکشر از یمال کمک

 تکشر در توقع جادیا به کمک قبول تیممنوع دولت، قرارداد طرف یها تکشر مورد در و است مربوط

  .است مرتبط دست نیا از یمسائل و پاداش سبک به مزبور

 احزاب به یخارج کمک شورهاک درصد ۸۸ شود، یم قلمداد نامطلوب عموما زین یخارج یمال یها کمک

 از یمال یها کمک تیممنوع. نندک یم منع را داهایاندک به یخارج کمک شورهاک درصد ۵۰ و یاسیس

 هک نیا البته(. درصد ۳۲ و درصد ۵۵ بیترت به) است جیرا داهایاندک و احزاب به زین ناشناس منابع یسو
 مجاز ناشناس منابع یمال کمک یوقت مثال،. است زیبرانگ تعجب بعد یک از ستین نیا از باالتر ارقام نیا

 مالتا و نیکدومن یجمهور یشورهاک مثال رد،ک اعمال توان یم چطور را یخارج کمک تیممنوع است،

 واقع در نند،ک ینم منع را ناشناس منابع کمک هک ییشورهاک اغلب گفت، توان یم واقع در. اند نگونهیا

  .ندارند ییاهدا یمال کمک بر یتیممنوع گونه چیه

 

 یمشخص سقف تا تنها اما ندارند ناشناس منابع یها کمک بر میمستق تیممنوع شورهاک درصد ۰۵ حدود

 ونیسیاپوز یاسیس یها چهره استقبال مورد ژهیبو هک روش نیا مدافعان. دانند یم مجاز را ها کمک نیا از

 و ،کند می یساز شفاف بزرگتر یها کمک ردکعمل مورد در روش نیا ندیگو یم است شورهاک از یاریبس

 قرار تیاذ و آزار مورد شود، مشخص شانیاسیس شیگرا اگر هک یترکوچک نندگانکاهدا از حال نیع در

 یشخص میحر از تیحما حق و تیشفاف انیم ییها حل راه نیچن ایآ هک نیا. کند می تیحما رند،یگ یم

 ترکوچک یاکشر پشت را خود بزرگ دهندگان پول تا آورد یم شیپ یفرصت هک نیا ای و ندیکم جادیا توازن

  .ردیگ قرار یبررس مورد شورک هر در جداگانه طور به دیبا هک است یا مسئله نند،ک یمخف

 نیا گرفتن نظر در با. شود یم جادیا ارتباط یارگرک هیاتحاد و ها تکشر یمال کمک نیقوان انیم معموال

 تکشر یک منافع اگر  دارند، شیگرا چپگرا احزاب از تیحما به یارگرک یها هیاتحاد معموال هک تهکن

 یمال کمک یاهدا از هیاتحاد هم و تکشر هم هک یصورت در است، لیمتما انیراستگرا از تیحما به شتریب



 ییمش خط نیچن هکدهد یم نشان یاطالعات یها داده کبان. شود یم جادیا توازن شوند، ممنوع احزاب به

 هک ییشورهاک هک آن با  : است افتهی بازتاب دارند، مشابه یها تیممنوع هک شورهاک از یاریبس نیقوان در

    .است درصد ۲۸ یال ۲۲ مورد دو هر سهم اما هستند، شتریب اند ردهک منع را ها هیاتحاد یمال کمک

 داده کبان در نندک یم اعمال یفکی تیمحدود یمال یها کمک بر هک ییشورهاک سهم ها، سوال یتمام یبرا

 مورد آن سهم موارد، یبرخ در  . است شتریب بود شده جادیا ۲۱۱۲ سال در هک کیبان به نسبت یفعل یها

 کبان نیا هک گذشته دهه یط دست نیا از ینیقوان هک دهد یم نشان نیا  . است شده برابر دو از شیب خاص

 اریبس دیبا یاطالعات کبان نیا ریتفس و ریتعب هنگام اما،  . است افتهی تیمحبوب شدت به شده، هیته یاطالعات

 یها پرسش و ردیگ یم دربر زین را گرید شورک ۰۰ دیجد یها داده دکبان هک لیدل نیا به ژهیبو رد،ک دقت

           . کند می اعمال را یگرید دستورالعمل و متفاوت

 

 نبوده یقبل سواالت در هک دهد یم قرار پرسش مورد را یمال کمک یاهدا بر تیممنع هرگونه ۰۲ سوال

 قرار مالحظه مورد هیاول یها داده کبان یطراح هنگام هک است ینیقوان کدر سوال نیا از هدف  . است

 نیتر جیرا مورد، نیا در (. دیببن را یج - ۰ بخش در ۳۲ و یس - ۰ بخش در ۲۸ یها سوال )  بود نگرفته

 هک یموسسات و ها سازمان یتمام گر،ید عبارت به -شود یم اعمال یحقوق موسسات بر یاضاف تیممنوع

 از را یاشخاص و ها تکشر مغولستان و زستان،یقرق ،یرواسک چون ییشورهاک. دارند یحقوق تیشخص

 مثل گرید یشورهاک یبرخ همزمان. هستند یاتیمال التکمش یدارا هک نندک یم منع یمال کمک یاهدا

 به پول یاهدا از را هیریخ و یمذهب یها سازمان ه،یروس و وادور،کا ،یشرق موریت ،یکبلژ ارمنستان،

            . نندک یم منع استیس به مربوط امور

 

 شورهاک یبرخ مثال،. اند شده وضع میرمستقیغ ای انهیمخف یها کمک توقف یبرا گرید یها تیممنوع

 بیترت نیا به تا نندک یم منع را اند نداشته تیموجود یمشخص زمان مدت یبرا هک یینهادها یمال کمک

 یم راه پول زیوار انالک جادیا یبرا انتخابات از قبل یمک هک رندیبگ را یا اساعه خلق موسسات یجلو

 فرزندانشان قیطر از نتوانند بزرگساالن تا شود یم منع زین یقانون سن ریز افراد توسط کمک یاهدا. افتند

 به انکودک یبیتوج پول زیوار از یریجلوگ یبرا دیتمه نیا واقع در. نندک زیوار پول یاسیس احزاب به

  .ستین احزاب

 

 ا،یلمبک بلغارستان، ن،یآرژانت شورک پنج مثال. است شده ثبت زین معمول ریغ یها ممانعت یبرخ

 احتماال نند،ک یم را یاسیس یها برنامه به قمار با مرتبط یها سازمان یپول کمک پاراگوئه و هندوراس،

 یها باشگاه لیبرز در. اندازندیب راه یبند شدط انتخابات جینتا درباره نتوانند نکاما نیا هک لیدل نیا به

 یها کبان. ندارند را یاسیس یها برنامه به یمال کمک حق ینظام شبه یها گروه عراق در و یورزش

  .ستندین یمال کمک پرداخت به مجاز زین اوگاندا و ارکماداگاس یتیسیترور یها گروه و ایبریل

 تیممنوع اعمال. کند می ممنوع سرهیک باشد یاسیس ای یمال ازیامت طمع به هک را یپول کمک هرگونه آلمان

 هک دیگو یم قانون یاندونز در مثال است، دشوار ژهیبو جهان شورک نیچند در یرقانونیغ پول یاهدا

 بر یمبتن ت،یمسئول حس ت،یشفاف عدالت، داوطلبانه، شرافتمندانه، اصول» اساس بر دیبا یمال کمک یاهدا

  .باشد «یاسیس احزاب از مستقل و شورک داخل

 

 یرا یبرا هک یافراد تنها رالئون،یس در. دارنر نندهک محدود نیقوان شدت به ها تیمکحا یبرخ باالخره، و

 احزاب یاعضا تنها بوتان و سائویب نهیگ در و نندک اهدا یمال کمک توانند یم اند، ردهک نام ثبت دادن

 به یمال کمک یاهدا در تیممنوع درباره یجهان اطالعات ۲ جدول. دارند کمک یاهدا حق یاسیس

  .است ردهک خالصه را یاسیس یندهایفرا



 

  یمال کمک تیمحدود جینتا. ۲ جدول

خیر، اما سقف  خیر بله سوال شماره

 وجود دارد

 بله،

در بانک  

 های قدیمی داده

درجه 

R 

 به یخارج ینهادها یمال کمک بر ایآ ۱

 دارد؟ وجود یتیمحدود یاسیس احزاب

  ۸۰۱ ۲۸۸ نامرتبط      ۲۸۸ ۸۸۸

 به یخارج ینهادها یمال کمک بر ایآ ۱

 اعمال یتیمحدود یاسیس یداهایاندک

 شود؟ یم

 ۸۵۸ نامرتبط نامرتبط ۳۰۸ ۵۰۸

 به بزرگ یها تکشر یمال کمک 3

 است؟ ممنوع یاسیس احزاب

 ۰۲۸ ۰۰۸ نامرتبط ۰۸۸ ۸۲۲

 به بزرگ یها تکشر یمال کمک 4

 است؟ ممنوع داهایاندک

 ۸۰۸ نامرتبط نامرتبط ۰۸۸ ۲۲۸

 طرف یها تکشر یمال کمک 5

 احزاب به یدولت مهین با دولت قرارداد

 است؟ ممنوع یاسیس

 ۰۰۸ ۲۳۸ نامرتبط ۵۳۸ ۳۸۸

 طرف یها تکشر یمال کمک 6

 به یدولت مهین ای دولت قرارداد

 است؟ ممنوع داهایاندک

 ۸۵۸ نامرتبط نامرتبط ۸۲۸ ۲۸۸

 به یارگرک یها هیاتحاد یمال کمک 7

 است؟ ممنوع یاسیس احزاب

 ۸۰۸ ۰۵۸ نامرتبط ۰۳۸ ۲۸۸

 به یارگرک یها هیاتحاد یمال کمک 8

 است؟ ممنوع داهایاندک

 ۸۵۸ نامرتبط نامرتبط ۰۸۸ ۲۳۸

 احزاب به ناشناس منابع یمال کمک 9

 است؟ ممنوع یاسیس

۵۵۸ ۲۲۸ ۰۲۸ ۳۰۸ ۸۵۸ 

 داهایاندک به ناشناس منابع یمال کمک ۱1

 است؟ ممنوع

 ۳۲۸ ۰۲۸ نامرتبط ۰۵۸ ۳۳۸

 احزاب به یدولت منابع یاعطا ایآ ۱۱

 ممنوع داهایاندک ای یاسیس

     ( یقانون یعموم بودجه رازیغ ) است؟

 ۸۰۸ نامرتبط نامرتبط ۰۵۸ ۸۵۸

 الکاش گرید بر یگرید تیممنوع ایآ ۱۱

 دارد؟ وجود یمال کمک

 ۸۸۸ ۲۸۸ نامرتبط ۵۰۸ ۳۰۸

 و بود ها سوال از دامک هر یبرا معتبر یها پاسخ یلک شمار براساس جدول نیا در شده ارائه یدرصدها 

     . ها داده کبان در شده لحاظ یشورهاک یلک شمار اساس بر الزاما نه

 

 

                                                                                                  داهایاندک و یاسیس احزاب

 



 نیا  . است قائل تفاوت داهایاندک و یاسیس احزاب با مرتبط نیقوان انیم یفعل یاطالعات یها داده کبان

 احزاب در یقانون یب هک است امر نیا از ینگران ل،یدال نیا نیمهمتر از یکی و دارد یلیدال یگذار تفاوت

 یها تکشر کمک اگر مثال،  . شود یگرید آن اعتبار اهشک یبرا یمفر تواند یم داهایاندک ای و یاسیس

 یم یراحت به یاسیس احزاب نباشد، دایاندک بر یتیممنوع نیچن اما باشد ممنوع یاسیس احزاب به بزرگ

         . بپردازند داهایاندک به مایمستق را وجوهشان هک بخواهند ها تکشر از و بزنند دور را ها تیمحدود توانند

 

 و ،یاسیس احزاب تا داهاستیاندک بر شتریب یانتخابات زکتمر شورهاک یبرخ در هک است نیا گرید لیدل یک

 دهد یم نشان ها داده کبان  . است شورهاک بر مکحا یواقع طیشرا یبررس یاطالعات کبان لکیتش از هدف

 ت،یممنوع الکاش یتمام انیم از  . دارد وجود ریچشمگ اختالفات داهایاندک و یاسیس احزاب انیم یگاه هک

 ۵۵ در احزاب به ناشناس منابع یمال یها کمک  . داهایاندک تا است یاسیس احزاب یبرا شتریب ها تیمحدود

 تیممنوع نطور،یهم  . است درصد ۳۳ داهایاندک یبرا تیممنوع نیهم اما است، ممنوع شورهاک درصد

 شورهاک از درصد ۵۰ تنها اما دارد وجود شورهاک درصد ۸۸ در یاسیس احزاب به یخارج یها کمک

             . نندک یم اعمال داهایاندک بر را تیممنوع نیا

 

 اختالف مثال،  . سانندیک عموما داهایاندک و یاسیس احزاب خاص، نیقوان یبرخ مورد در گرید یسو از

       . رود ینم فراتر درصد ۲ از یارگرک یها هیاتحاد یمال کمک تیممنوع درباره داهایاندک و احزاب انیم

 

                                                                                                                  یا منطقه لیتحل

 

 اروپا و ایآس ا،یکآمر قاره یشورهاک از یمین از شیب در هک یمال کمک یها تیممنوع ،یلک طور به

 اهشک ریچشمگ یلکش به هیانوسیاق در و  ( شورهاک درصد ۲۱ حدود )  است مترک قایآفر در شود، یم اعمال

 را یاسیس بخش یمال امور سر بر ها تیمحدود انیم یا منطقه یها تفاوت ۲ جدول  .( درصد ۰ )  ابدی یم

 احزاب بر یمال یها کمک تیمحدود اعمال مناطق، انیم در متفاوت امالک عامل یک  . کند می خالصه

 یاسیس احزاب بر خاص یمال کمک تیممنوع یک ررکت اروپا، و ایآس در  . است نامزدها و یاسیس

 احزاب یبرا ها تیممنوع شتریب قا،یآفر در اما  . داهایاندک بر کمک همان تیممنوع زانیم با است متناسب

                   . داهایاندک تا است یاسیس

 

 دو یاسیس احزاب یبرا نامشخص منابع و ها، تکشر ،یخارج یمال یها کمک قایآفر در مثال، عنوان به

 هکیت یاسیس احزاب بر شتریب یانتخابات نظام هک یوقت ردک فرض شود یم جهینت در  . است نامزدها برابر

 یانتخابات نظام در امر نیهم است، یاسیس احزاب بر شتریب ها تیمحدود زکتمر داها،یاندک تا کند می
          یها نظام هک چرا ند،یکنم صدق قایآفر مورد در حیتوض نیا اما  . است مکحا زین  ( آر یپ )  یتناسب یندگینما

     . دارد یمترک رواج جهان هیبق به نسبت قایآفر در یتناسب یندگینما یانتخابات

 

 یشورهاک از یاریبس در یانتخابات اقتصاد هک نیا بر یمبن دارد وجود یبارز یها نشانه راستا نیهم در

 استیر انتخابات دوره یاستثنا به احزاب، نه و ردیگ یم صورت داهایاندک قیطر از عمدتا ییقایآفر

 ریتاث هک است دیبع داهایاندک نه و یاسیس احزاب به یمال کمک تیممنوع اعمال جهینت در  . یجمهور

 یبرا مقررات و نیقوان دیشا واقع، در  . باشد داشته قایآفر یانتخابات یها استیس یمال جنبه بد یریچشمگ

 هک اند شده میتنظ ینحو به نیقوان نیهم اما باشند شده نییتع و وضع است،یس در پول نترلک وجهه دنیبخش

         . افتدین خطر به اند، ردهک مقرر را ها آن هک یاستمدارانیس یها برنامه و اهداف

 



    یمال یها کمک منع یا منطقه لیتحل  . 3 جدول

 اقیانوسیه اروپا آسیا آمریکا آفریقا سوال شماره

 احزاب به یخارج یمال کمک یاهدا بر ایآ ۰

 دارد؟ وجود یتیممنوع یاسیس

۸۳۸         ۰۲۸      ۸۰۸          ۸۰۸             ۸۰        

           

 داهایاندک به یخارج یمال کمک یاهدا بر ایآ ۲

 دارد؟ وجود یتیممنوع

۲۵۸         ۸۳۸       ۸۵۸           ۸۱۸             ۸ ۰۱ 

 به بزرگ یها تکشر یمال کمک یاهدا بر ایآ ۲

 دارد؟ وجود یتیممنوع یاسیس احزاب

۲۲۸          ۲۲۸ ۲۸۸           ۲۲۸            ۸ ۱       

         

 به بزرگ یها تکشر یمال کمک یاهدا بر ایآ 4

 دارد؟ وجود یتیممنوع داهایاندک

۸۰              ۳۲۸         ۲۰۸             ۲۲ ۸              ۸ ۱ 

 طرف یها تکشر یمال کمک یاهدا بر ایآ 5

 یاسیس احزاب بر یدولت مهین ای دولت قرارداد

 دارد؟ وجود یتیممنوع

۲۸۸           ۲۸۸           ۵۰۸ ۸۰۱                ۸ ۱ 

 طرف یها تکشر یمال کمک یاهدا بر ایآ 6

 داهایاندک بر یدولت مهین ای دولت قرارداد

 دارد؟ وجود یتیممنوع

۰۰۸             ۸۲۸          ۸۳۳            ۵۰۸ ۸ ۱ 

 بر یارگرک یها هیاتحاد یمال کمک یاهدا بر ایآ ۰

 دارد؟ وجود یتیممنوع یاسیس احزاب

۰۵۸              ۲۲۸ ۲4۸ ۲۲۸ ۱۸ 

 بر یارگرک یها هیاتحاد یمال کمک یاهدا بر یاآ ۸

 دارد؟ وجود یتیممنوع داهایاندک

۰۰ ۸             5۲۸ ۲۰۸              ۲۸۸ ۸ ۱ 

 احزاب بر ناشناس منابع یمال کمک یاهدا بر ایآ ۰

 دارد؟ وجود یتیممنوع یاسیس

۵۰ ۸           ۰۲۸ ۸۰۸ ۰۰۸             ۰۸ 

 بر ناشناس منابع یمال کمک یاهدا بر ایآ ۰۱

 دارد؟ وجود یتیممنوع داهایاندک

۲۳۸            6۸۸ ۸۱۸              ۵۰۸ ۰۲۸ 

 ای یاسیس احزاب به یدولت منابع یاهدا بر ایآ ۰۰

 بودجه استثنا به )  دارد؟ وجود یتیممنوع داهایاندک

     ( مقرر یعموم

۰۰  ۸           ۰4۸ ۰۲۸ ۰۲۸               ۵۱۸ 

 منابع یاهدا گرید الکاش بر یگرید تیممنوع ایآ ۰۲

 دارد؟ وجود یمال

۲۲۸          ۰۲  ۸          ۸۸۸ ۸۲ ۸              ۰۵۸ 

 دهیرس ثبت به مثبت یها پاسخ شیبرا هک است منطقه هر یشورهاک سهم دهنده نشان جدول نیا یدرصدها

 الزاما  و شده افتیدر سوال هر یبرا هک است یمعتبر یها پاسخ لک شمار اساس بر درصدها نیا. است

  . ستین یاطالعات کبان در شده لحاظ یشورهاک لک شمار

 

 

 

 

 

 

 



 

  (                                                               ۱8 تا ۱3 سوال) یمال کمک یها تیمحدود (ج

 

 :ها داده حیتوض

  سواالت یتمام یبرا (۱) درصد 91 یباال و درصد 9۹ متوسط :یده پاسخ یباال اریبس نرخ •

 ۹) شورک هفت یبرا و بود، دسترس در سواالت یتمام یبرا ها داده (٪ 91) شورک ۱۶۱ یبرا •

  .نبود دسترس قابل عنوان چیه به اطالعات نیا (٪

 تفاوت هرچند شد، موجب ها داده ریتفس نظر از را التکمش یبرخ ها پرسش نیا یلک طور هب •

  .است نبوده روشن امالک وقت چیه یرانتخاباتیغ و یانتخابات یها تیمحدود انیم

 

 

 کبان در دائما ها نقشه. است شده میتنظ ۲۱۰۲ هیفور تا شده یآور جمع اطالعات اساس بر نقشه نیا 

 :دینیبب. شوند یم بروز یاطالعات
 1-finance/question.cfm?field=263&region=-http://www.idea.int/political    

 

 (انتخابات زمان الزاما نه) یزمان مدت یک یط یاسیس حزب یک به یسک هک یپول مقدار ایآ :سوال
  دارد؟ تیمحدود کند می پرداخت

 :جواب

  بله :سبز

  ریخ : رنگ مک سبز

  نامشخص :یسترکخا

  __________________________________________________________   

. کرد نمی صدق درموردشان خاص های سوال این که است کشورهایی دربرگیرنده 11 و 11 ،11 های سوال به پاسخگویی شاخص رقم -1

 به کمک برای زمانی محدودیت هیچ که دهد جواب کشوری اگر مثال،. است 11 و 11 ،11  های سوال به کشور همان پاسخ دلیل به وضع این

 الزاما نه) خاص زمانی دوره در سیاسی حزب یک به مالی کمک میزان بر اگر) 11 سوال پاسخ ،(11 سوال) ندارد وجود سیاسی احزاب

http://www.idea.int/political-finance/question.cfm?field=263&region=-1


  «. نامرتبط: »است این جواب( است؟ چقدر محدودیت آن شود، می اعمال محدودیت( انتخابات زمان

  خالصه

 

 به یمال یها کمک آن تحت هک است یمقررات درباره یاطالعات یها داده کبان در ها پرسش دوم یسر

 نیا از نوع سه  . است یمک یها تیمحدود معرض در اما ستین ممنوع مایمستق داهایاندک و یاسیس احزاب

 در تواند یم نندهک اهدا یک هک یریمقاد سقف  ( الف )    : شده رکذ یاطالعات یها داده کبان در ها تیمحدود

 پول یاهدا مجاز سقف  ( ب )  ، ( سال یک معموال )  بدهد پول یاسیس حزب یک به مشخص یزمان دوره یک

                        . شود یم اهدا داهایاندک به هک یپول تیمحدود  ( ج )  و انتخابات، با مرتبط یاسیس احزاب به

 لیدل نیچند دیشا نیا  . نندک ینم اعمال یمال یها کمک بر یمک تیمحدود چیه  ( درصد ۵۵ )  شورهاک ثرکا

 محدود دینبا هک  است انیب یآزاد از ینوع یمال یها کمک نیا هک ندیگو یم موارد یبرخ در  . باشد داشته

                 . است   ( نامطلوب )  منابع ممنوعه یها کمک از یجدا البته نیا شود،

 

 نهاد یک توسط مالی های گزارش مانند موثر، نظارت نبود در که دارد وجود تفاهم این دیگری موارد در

 قوانین بر نظارت عدم و -شود گذاشته احترام مالی کمک های محدودیت به که است بعید بسیار  قدرتمند،

 توسط معموال مالیِ سیاسی مقررات که است این سوم احتمال. است بدتر مطلق قانونی بی از مقررات و

 محدودیت خودشان دسترس در بودجه میزان بر نیستند مایل که شود می تایید سیاسی های وچهره افراد

 .کنند اعمال

 

 که است رایج امری نیز این دارد، رواج آنها در مالی های کمک بر محدودیت اعمال که کشورهایی

 افراد انتخاباتی کمپین با ارتباط در یا و خاص مواقع در سیاسی احزاب بر شده اعمال های محدودیت

 این ۲(. برند می کار به را نوع دو هر کشورها از شماری و موارد، از کدام هر درصد ۲۰)  شود تشدید

    (. درصد ۲۰) دارد کمتری رواج انتخاباتی کاندیداهای با ارتباط در اهدایی پول بر محدودیت

 

 گوناگون مناطق و کشورها در را ها کمک سقف سطح توانند می همچنین اطالعاتی بانک کاربران

 ها سقف این. است شده ذکر دالر با هم و کشورها پولی واحد در هم ارقام کار، تسهیل برای. کنند مقایسه

 سقف توضیح برای که این اول. کرد ذکر توان می را نکته چند اما شود نمی بررسی اینجا در جزئیات با

 چند و ملی حداقلی حقوق عنوان به یا و پول ثابت مقدار یک عنوان به یا  :دارد وجود روش دو ها کمک

  .نوبته

 محفوظ مزیت از حداقلی حقوق چندگانه های پرداخت شکل در نقدی های کمک های محدودیت توضیح

 از را ارزشش زمان مرور به و تدریجا آن سقف که معنا این به است، برخوردار تورم مقابل در بودن

 بین شکل به نه چند هر) است رایج که دیگری نکته. کند تغییر دائما مقدا که آن مگر دهد نمی دست

 قرار بیشتری محدودیت اعمال مورد خصوصی افراد به نسبت حقوقی نهادهای که است این( المللی

  .گیرند

 صربستان در روش این) میانگین حقوق مقدار یک به محدودیت وصل جمله از دیگر جایگزین های راه

 از درصدی یا و( شود می کارگرفته به حقوق میزان این تثبیت برای رسمی اطالعات که شود می استفاده

 موریتانی و مالدیو، گواتماال، در که روشی مانند) کنند می خرج یا دریافت احزاب که است کلی مقدار



 بپذیرد کمکی نهادی هیچ از تواند نمی حزب یک دیگر، مثال یک عنوان به کنیا، در(. شود می استفاده

  .باشد قبل سال در حزب آن های هزینه درصد ۵ از فراتر که

 حقوقی نهادهای مثال،. هستند پایین یا باال زیادی بویژه مالی های کمک به مربوط های محدودیت برخی

 این کنند، اهدا سیاسی احزاب به را حداقلی ساالنه حقوق ۵۱۱۱ با برابر رقمی دارند اجازه ازبکستان در

  .تا ۰۵ لهستان در و است ساالنه حقوق ۲۵ معادل تنها پرتغال در محدودیت

 برای ساالنه حداقلی حقوق هزار ۰۱۱ برابر رقمی با روسیه به متعلق شک بدون رکورد هرچند،

 پولدار اهداکنندگان نفوذ کاهش بر تاثیری اصوال که است بعید محدودیتی چنین. است حقوقی نهادهای

 حقوق هشت معادل رقمی توانند می تنها حقوقی اشخاص هرزگوین، و بوسنی در برعکس،. بگذارد

  .بدهند سیاسی حزب یک به را سالیانه میانگین

 حداکثری میزان کنند، می تعریف ملی پول در ثابتی های رقم را محدودیت که کشورهایی مورد در

 برابر ۲۱۱ میزان این اندونزی در. نماید می ناچیز اندونزی با مقایسه در بلژیک در دالر ۸۱۱ ساالنه

 در مالی کمک ساالنه محدودیت همزمان. کنند اهدا دالر هزار ۰۸۳ تا توانند می افراد و است بزرگتر

  .است دالر هزار ۳۰۰ معادل نو گینه پاپوآ

 

  مالی های کمک های محدودیت نتایج. ۹ جدول

بله، در بانک  خیر بله سوال شماره

اطالعات 

 قدیمی

درجه 

R 

آیا بر میزان پولی که یک حامی مالی می تواند به  31

حزب سیاسی در مدت زمان خاص پرداخت کند 

 (نه الزاما زمان انتخابات)محدودیت وجود دارد؟ 

11۸ 16۸ 11۸ 61۸ 

تواند در  اگر بر میزان پولی که یک حامی مالی می 41

به یک ( نه الزاما زمان انتخابات)زمانی خاص 

کند، محدودیت اعمال حزب سیاسی پرداخت 

 شود، میزان محدودیت کدام است؟ می

 61۸ نامرتبط نامرتبط نامرتبط

تواند در  آیا میزان پولی که یک حامی مالی می 41

ارتباط با انتخابات به یک حزب سیاسی پرداخت 

 کند، سقف دارد؟

11۸ 16۸ 16۸ 61۸ 

اگر پول پرداختی یک حامی مالی به یک حزب  41

ارتباط با انتخابات، سقف دارد، محدوده سیاسی در 

 آن سقف کدام است؟

 61۸ نامرتبط نامرتبط نامرتبط

تواند به یک  آیا میزان پولی که یک حامی مالی می 41

 کاندیدا اهدا کند سقف دارد؟
96۸ 11۸ 91۸ ۸61 

اگر پول پرداختی یک حامی مالی به یک کاندیدا  41

 سقف دارد، محدوده آن سقف کدام است؟
 69۸ نامرتبط نامرتبط نامرتبط

 و بود ها سوال از دامک هر یبرا معتبر یها پاسخ یلک شمار براساس جدول نیا در شده ارائه یدرصدها 



     . ها داده کبان در شده لحاظ یشورهاک یلک شمار اساس بر الزاما نه

 
 

 داهایاندک و یاسیس احزاب

 
 یمال کمک یاهدا بر نندهک محدود مقررات و نیقوان انیم یمک تفاوت عموما شد، گفته باال در هک همانطور

 هک چرا است یمسئلهمهم بالقوه نیا  .( درصد ۲۰ و درصد ۲۰ بیترت به )  دارد وجود داهایاندک و احزاب به

 به را خود کمک توانند یم دهندگان پول رد،یگ قرار یقانون تیمحدود ریتاث تحت ها نهیزم از یکی اگر

 داهایاندک به ای و یاسیس احزاب نیمپک ا  به ای را پول یاهدا هک هستند شورک ۰۵ الک  . نندک اهدا گرید نهیزم

           . نندک یم محدود

 

 رقابت سرش بر داهایاندک هک یتیموقع نوع به بسته اغلب، داهایاندک به کمک پرداخت قیدق یها تیمحدود

 یداهایاندک به نسبت یجمهور استیر یداهایاندک رایز رسد یم عاقالنه نظر به  . کند می فرق نندک یم

 داده کبان اربرانک گر،ید بار یک  . نندک متقاعد را یشتریب دهندگان یرا دیبا ،یمحل یشوراها انتخابات

 ۰۸ سوال به هک ییها پاسخ قیطر از هم نند،ک سهیمقا لیتفص به را تیمحدود نیا توانند یم یاطالعات یها

 از یمک شمار هک شود توجه نیهمچن  . مختلف یشورهاک یبرا یلیمکت نظرات قیطر از هم و شده داده

           . نندک یم اعمال زین داهایاندک بر نندک یم اعمال یاسیس احزاب بر هک را ییها تیمحدود همان شورهاک

 

  یا منطقه لیتحل

 را داهایاندک و یاسیس احزاب به یمال یها کمک ندرت به هیانوسیاق و قایآفر قاره در موجود یشورهاک

 درصد ۰۱ از شیب در تنها ،ییقایآفر یاسیس احزاب به ساالنه کمک تیمحدود یاستثنا به  . نندک یم محدود

 یک و ییاروپا یشورهاک از یمین حدود در مقابل، در  . شود یم اعمال یتیمحدود منطقه دو نیا یشورهاک

         . شود یم اعمال ها تیمحدود نیا ا،یآس و ایکآمر قاره یشورهاک سوم

 

    یمال یها کمک بر تیمحدود یا منطقه لیتحل  . ۵ جدول
آفری سوال شماره

 قا
آمری

 کا
ارو آسیا

 پا
 اقیانوسیه

آیا بر میزان پولی که یک حامی مالی می تواند به حزب  31

سیاسی در مدت زمان خاص پرداخت کند محدودیت وجود 

 (انتخاباتنه الزاما زمان )دارد؟ 

۸31 ۸52 ۸13 ۸91 ۸8 

تواند در زمانی  اگر بر میزان پولی که یک حامی مالی می 39

به یک حزب سیاسی ( نه الزاما زمان انتخابات)خاص 

شود، میزان محدودیت  پرداخت کند، محدودیت اعمال می

 *کدام است؟

۸1 ۸18 ۸13 ۸21 ۸0 

ارتباط با تواند در  آیا میزان پولی که یک حامی مالی می 32

 انتخابات به یک حزب سیاسی پرداخت کند، سقف دارد؟

1۸ ۸18 ۸90 ۸91 ۸1 

های معمول  محدودیت»گیرد که به عنوان  کشورهایی را دربرمی« بله»*برای این سوال، ارقام مربوط به 

 اند.  آماربندی شده« شود اعمال می

 دهیرس ثبت به مثبت یها پاسخ شیبرا هک است منطقه هر یشورهاک سهم دهنده نشان جدول نیا یدرصدها



 الزاما  و شده افتیدر سوال هر یبرا هک است یمعتبر یها پاسخ لک شمار اساس بر درصدها نیا. است

 .ستین یاطالعات کبان در شده لحاظ یشورهاک لک شمار

 

 

    ( ۱8 تا ۱9 سوال) یعموم بودجه صیتخص(  د
     : ی اطالعاتیها داده کبان بر نظرات

 ها سوال یتمام یبرا ۰۱۸ یباال نرخ با نیانگیم  ۸ ۰۲ :یده پاسخ یباال اریبس رخن •

 نیا (۲۸) شورک پنج یبرا و بود، دسترس در ها سوال یتمام یبرا ها داده (۰۰۸) شورک ۰۳۰ یبرا •

  .نبود دسترس در سرهیک اطالعات

 را یتیجنس یبرابر هک داشت ارجاع یمال گرید یها تیمز به (۲۸ سوال) سوال نیزتریبرانگ الشچ •

  .ردک یم بیترغ

 تیمحدود نگرفت قرار محققان اریاخت در هک یمنابع بر دیشا هک گرفت دهیناد توان ینم را احتمال نیا •

  .داشته وجود ییها

 

 
  :دینیبب را نجایا. شوند یم بروز ها داده کبان در دائما ها نقشه. شده هیته ۲۱۰۲ هیفور تا شده یآور جمع اطالعات اساس بر نقشه نیا

<http://www.idea.int/political-finance/question.cfm?field=270&region=-1> 
 

 

  یاسیس احزاب به میمستق یعموم بودجه سوال: 

 جواب:

  منظم، بودجه افتیدر بله،  :رهیت سبز

  ها، نیمپک با ارتباط در بله،  :روشن سبز

  ریخ  :رهیت یسترکخا

 دانیم نمی  :روشن یسترکخا

 



 

 

 

 

  خالصه

 ۲۸ تا ۰۰ سواالت  . بود بودجه یاعطا راه سر بر تیمحدود و تیممنوع درباره یهمگ یقبل بخش سواالت

 نیا یدولت بودجه پشت یلک دهیا  . است داهایاندک و یاسیس احزاب به یدولت منابع صیتخص درباره یهمگ

 در باشد کیمک تواند یم« منظم» بودجه صیتخص و ست،ین سریم پول بدون یاسیس یها تیفعال هک است

      . یاسیس امور در پول یمنف نقش با مقابله همزمان و یاسیس ییثرگراکت بیترغ به کمک راه

 تا شد نیا بر قرار. (پول صیتخص)است میمستق یعموم بودجه درباره مقررات به ۲۲ تا ۰۰ یها سوال

 مک یاطالعات یها داده کبان در موجود یها سوال شمار تا باشد یاسیس احزاب به میمستق بودجه بر زکتمر

 افتیدر یعموم میمستق یها بودجه یفرد لکش به داهایاندک ها آن در هک هستند ییشورهاک هک آن با. شود

 ییشورهاک در یستمیس نیچن ظاهرا اما ،(ایکآمر در یجمهور استیر انتخابات یداهایاندک مانند) نندک یم

  .دارد رواج مترک دهند، یم بودجه یاسیس احزاب به هک

 

 یعموم بودجه در  ( شورک ۰۰۸ )  شورهاک درصد ۸۸ هک است نیا اطالعات از هیاول لیتحل افتهی نیاول

 ارائه بله،» بخش در هک را ییشورهاک رقم نیا  . اند گرفته نظر در یاسیس احزاب یبرا را یمبالغ م،یمستق

 واقع در رقم نیا  . کند می یندگینما اند، شده یبند طبقه «ها نیمپک با ارتباط در بله،» ای / و «بودجه منظم

 شده یآور جمع اطالعات اساس بر و ۲۱۰۰ سال در اومان گزارش در هک است یدرصد ۸۱ رقم از شیب

               . است شورک ۰۰۸ از یشخص

 یها نیمپک ای و نندک عمل موسسه عنوان به تا است یاسیس احزاب به کمک یعموم بودجه عمده هدف دو

 منظم لکش به هم تواند یم میمستق یعموم بودجه امر، نیهم یراستا در  . ببرند شیپ را یموثر یانتخابات

 هک دهد یم نشان اطالعات  . نیمپک یبرگزار انیجر در ژهیو لکش به هم و  ( ماهانه ای ساالنه )  شود پرداخت

 روش نیتر جیرا پول منظم پرداخت نند،ک یم کمک احزاب به یعموم بودجه از هک ییشورهاک انیم از

 شورک ۲۰ و دهند یم پول ها نیمپک به فقط شورک ۰۰ هک یحال در ، ( شود یم انجام شورک ۸۱ در هک )  است

                 . دارند انتخابات مخصوص یها بودجه هم و منظم یها پرداخت هم

 هک ییجا مثال،  . است متفاوت آن استفاده یبرا نظر مورد زمان با پول پرداخت زمان هک ردک توجه دیبا

 رد،یگ قرار استفاده مورد نیمپک مقاصد یبرا تواند یم همچنان  ، شود یم عیتوز ساالنه لکش به بودجه

 شود استفاده حزب گرید مقاصد یبرا تواند یم شده، عیتوز نیمپک یبرا هک نشده استفاده بودجه چنانچه

 است شتریب احتمال نیا شود، یم پرداخت منظم لکش به بودجه یوقت ها، نیا تمام با  .( دینیبب را ۲۲ سوال ) 

                 . شود خرج یرانتخاباتیغ مقاصد یبرا  ( آن از یبخش مک دست )  بودجه هک

 

 شود داده پاسخ ها سوال سلسله یک ،یعموم بودجه نظام یطراح هنگام هک کند می شنهادیپ یاطالعات کبان

     : میآور یم نجایا را شده رکذ ها داده کبان در هک ها آن نیمهمتر از تا سه هک

    باشند؟ بودجه گرفتن طیشرا واجد دیبا یاسیس احزاب دامک -۰ 

 شود؟ میتقس طیشرا واجد احزاب انیم دیبا چطور موجود بودجه-۲

 است؟ شده گرفته نظر در یخاص یاهداف ای هدف یبرا بودجه یتمام ای یبخش ایآ -۲

  

. اند نگرفته نظر در میمستق یعموم بودجه به یدسترس یبرا یا آستانه شورهاک یبرخ اول، سوال مورد در

 بودجه از یبخش ای یتمام به یدسترس یبرا یاسیس حزب یک عنوان به نام ثبت جهان، شورک ۰۵ در



 پاناما و سالوادور ال در. است شرط تنها انتخابات در تکمشار جهان شورک ۰۰ در و است، یافک موجود

 ، است  شده ثبت احزاب یتمام یبرا بودجه از یبخش شورهاک نیا دو هر در. است ینینابیب یتیوضع

 یانحصار اریبس کش بدون ها ستمیس نیا. ردیگ یم تعلق انتخابات در نندگانک تکمشار به گرید یبخش

 احزاب لکیتش بالقوه لکش به و حزب، چارچوب در گسست ها روش نیا هک ندیگو یم منتقدان اما است

  .است یدولت بودجه گرفتن هدفشان تنها هک نندک یم بیترغ را یاسیس

 

 از یحداقل موظفند احزاب و دهند یم قرار مدنظر احزاب یبرا را آستانه ینوع شورهاک اغلب نیبنابرا

 زانیم یریگ اندازه راه نیتر جیرا. شوند یعموم بودجه افتیدر طیشرا واجد تا دهند نشان را تیمحبوب

 یاحزاب گرفتن نظر در ای و است، شده برنده حزب یک هک است ییها یرسک ای آرا شمارش ت،یمحبوب

  یم استفاده یاریمع نیچن از هک ییشورهاک. دارند ندهینما (پارلمان مانند) منتخب نهاد یک در هک است

 یک در یعموم مختلف یها بودجه ارائه یبرا هک آنجا از. اند شده داده نشان ۸ شماره جدول در نندک

  .است متاوت  زین احزاب یاستحقاق طیشرا دارد، وجود یمختلف یارهایمع شورک

 

  یعموم میمستق بودجه افتیدر یبرا شایستگی یارهایمع انواع. ۶ جدول

 
معیارهای سنجش 

 صالحیت 
شمار 

 کشورها
 اظهارات

سهم آرای کسب 
کرده در انتخابات 

 قبلی

تنها احزاب سیاسی که در انتخابات دوره قبل سهم مشخصی از آرای عمومی را بدست  73
اند واجد شرایط دریافت بودجه عمومی هستند. اغلب )و نه همیشه( این حد آستانه  آورده

 برای نمایندگی پارلمانی کمتر از این است.

سهم آرای کسب 
کرده در انتخابات 

 آینده

شبیه مورد باال با این تفاوت که در برخی موارد وقتی پول پیش از انتخابات توزیع می  8
 شود، احزابی که نتوانند به حدنصاب آرا دست یابند مجبورند بودجه را برگردانند.  

نمایندگی در نهاد 
 منتخب

رای فقط احزابی که دارای نمایندگی در نهادهای خاص منتخب هستند )عمدتا پارلمان( ب 78
دریافت پول صالحیت دارند. منتقدان این بند می گویند چنین حدنصابی می تواند ورود  

 نیروهای سیاسی جدید به عرصه انتخاباتی را مشکل سازد. 

ها در  سهم کرسی
 انتخابات قبلی

که واجد  در این کشورها کسب نمایندگی سیاسی کافی نیست، احزاب باید برای آن 1
 ها را نیز به خود اختصاص دهند.  صی از کرسیشرایط شوند شمار مشخ

ها در  سهم کرسی
 انتخابات آینده

شود که توزیع  مانند مورد فوق، این معیار سنجش تنها در مواردی به کار گرفته می 5
ها   گیرد و احزابی که نتوانند شمار موردنیاز کرسی بودجه پیش از انتخابات صورت می

 را بدست آورند باید پول دریافتی را پس بدهند. 

شمار نامزدهای 
 ارائه شده

گویند تنها احزابی که شمار مشخصی نامزد ارائه دهد، و یا سهم  این کشورها می 1
مشخصی از نامزدهای کل منطقه خاصی را ارائه کند، در روند انتخاباتی برای 

 دریافت بودجه عمومی، مشارکت دارند.

احزاب سیاسی برای احراز صالحیت گرفتن بودجه، باید شمار مشخصی عضو  5 اعضا شمار
 شده داشته باشند. ثبت

 

 در یاسیس احزاب هک است ییآرا (شمار ای) سهم یاستحقاق اریمع نیتر جیرا هک دهد یم نشان ۸ جدول

. دارد یمترک تیمحبوب یبعد  انتخابات مورد هرچند دهند، یم اختصاص خود به ندهیآ ای یجار انتخابات

 درصد ۰۱ تا گرفته کدانمار در خاص انتخابات یک یبرا یرا ۰۱۱ از و است متفاوت ها نصاب حد

 یدوم مورد ندیگو یم یاریبس. ردیگ یدربرم را یماالو و عاج ساحل چاد، بوتان، ن،یبن در انتخابات یآرا

  .سازد ینم برآورده را یاسیس ییثرگراکت جنبه( آرا درصد ۰۱ یعنی)



 

 بودجه افتیدر طیشرا واجد احزاب دامک شد مشخص هک یزمان آمده، باال در هک یدوم سوال مورد در

 بودجه یمساو صیتخص یافراط روش یک. است موجود بودجه عیتوز یچگونگ محاسبه یبعد گام هستند،

 هدف منظر نیا از است نکمم اما است انهیهمگرا اریبس روش نیا. است طیشرا واجد یاسیس احزاب انیم

 یحزب نظام گسست به بالقوه و ردیگ یم دهیناد را احزاب کیت به کت تیمحبوب زانیم هک ردیگ قرار انتقاد

 احزاب وستنیپ از یریجلوگ یبرا یا بازدارنده یمال زهیانگ یستمیس نیچن هک آنجا از. شود یم منجر

  .دهند حیترج را روش نیا است نکمم ها دولت ،کند می خلق ونیسیاپوز

 بردن سهم اساس بر عموما هک آنهاست، تیمحبوب زانیم نسبت به احزاب به بودجه اختصاص گرید روش 

 اما برخوردارند دهندگان یرا تیحما از هک است یاحزاب نفع به روش نیا. شود یم دهیسنج یرسک ای یرا

 بودجه به را اجیاحت نیمترک هک یحال در شود یم دولت حزب بینص بودجه از یریچشمگ بخش اغلب،

  .دارد یاضاف

 به بودجه شورک ۵۰ در و شود یم میتقس احزاب انیم یمساو امالک لکش به بودجه جهان شورک هشت در

 و یمساو لکش به بودجه از یبخش هم شورک ۳۰ در. ابدی یم اختصاص احزاب به تیمحبوب زانیم نسبت

  .دارد یشتریب رواج دوم روش نیبنابرا شود، یم میتقس احزاب انیم تیمحبوب زانیم نسبت به هیبق

 

 شورهاک اغلب هک آنجا از. دهد یم نشان را بودجه اختصاص یارهایمع مختلف الکاش ۰ شماره جدول

 میمستق بودجه هک یشورهاک یلک شمار از جدول ارقام یلک شمار دارند، سنجش اریمع یک از شتریب

 بودجه ینسب اختصاص یبرا ارهایمع نیتر جیرا هک دهد یم نشان جدول نیا. کند می تجاوز دارند یعموم

 انتخابات یها ستمیس در دو نیا. است یپارلمان یها یرسک شمار بعد، درجه در و یافتیدر یآرا شمار

 بزرگتر احزاب نفع به یفرد یانتخابات یها نظام در معموال ها، یرسک شمار اریمع اما اند، مشابه یتناسب

 یداهایاندک انیم هک ،یانتخابات نیمپک در شده نهیهز بودجه از یسهم بازپرداخت ستمیس. شود یم تمام

  .هاست حزب به کمک یبرا تنها شورهاک از گرید یشمار در است، جیرا یامر ایکآمر یانتخابات

 

 انواع معیارهای تخصیص بودجه برای اعطای بودجه عمومی مستقیم. 7 جدول

معیارهای 
تخصیص 

 بودجه

شمار 
 کشورها

 اظهارات

 گیرند. تمامی احزاب سیاسی واجدشرایط بودجه یکسان می 98 مساوی

تناسب با 
 ها کرسی

% کرسی ها 32های برده شده توزیع می شود )پس اگر یک حزب  بودجه به نسبت کرسی 13
 کند(. % بودجه دولتی مستقیم را دریافت می32را برنده شود، 

تناسب با آرای 
 دریافتی

% آرا شود، 32شود )پس اگر یک حزب برنده  بودجه به نسبت آرای برده شده توزیع می 29
 کند(.  % بودجه مستقیم دولتی را نیز دریافت می32

نرخ ثابت بر 
اساس آرای 

 دریافتی

هر حزب در ازای هر رای که به حزب داده شود، مقدار مشخصی پول دریافت می کند.  33
هزار رای بیاورد،  200دهنده باشد، حزبی که  برای هر رایدالر  3مثال اگر نرخ ثابت 

 کند. هزار دالر هم بودجه دریافت می 200

تناسب با 
کاندیداهای 

 حزبی

کند. ممکن است  میزان تخصیص بودجه بر اساس شمار کاندیداهایی است که حزب ارائه می 3
با درصد کاندیداهایی یک حزب برای هر کاندیدا نرخ ثابت دریافت کند. یعنی حزب متناسب 

کند )مثال اگر یک  دهد بودجه دریافت می کننده، ارائه می که در مقابل بقیه کاندیداهای رقابت
% بودجه 30نفر است، آن حزب  3000کاندیدا دارد و شمار کلی نامزدها  300حزب 

 گیرد(.  موجود را می

پولی که هزینه و خرج کرده است، بودجه دولتی دریافت حزب به تناسب تمامی یا بخشی از  1های  سهم هزینه



 کند )که تا سقف مشخصی است(.  می بازپرداختی

 گیرد.  شده، پول می حزب در ازای میزان مشخصی از اعضای ثبت 5 شمار اعضا

 

 قبل از هک ندارند یمخصوص بودجه چیه شورهاک از کیوچک ثرکحدا فوق، آخر و سوم سوال با رابطه در

 بودجه درصد ۵۲ است، دسترس در اطالعاتشان هک یشورک ۰۰۰ انیم از. شود نیتام یعموم بودجه

 یعموم بودجه از یبخش شورک ۲۲ ،یعموم بودجه یدارا یشورهاک انیم از. دهند ینم اختصاص یعموم

 اجازه شورک ۰۸ لک در. دهند یم اختصاص یجار یها تیفعال به را یبخش و یانتخابات یها نیمپک به را

 یها تیفعال یبرا را بودجه نیا شورک ۰ هک  یحال در شود، نیمپک صرف یعموم بودجه هک دهند یم

  .دانند یم مجاز یانتخابات ریغ

 نیب مناسبات نهیزم در تنها بودجه نیا هک نیا مثال دارد، وجود زین بودجه صیتخص از یگرید انواع

 هک است الزم نیهمچن شورهاک یبرخ در. شود صرف یقاتیتحق اهداف ای و یمدن امور آموزش ،یالملل

 زنان بخش مثل شود، صرف یاسیس احزاب در خاص یموسسات تیتقو یبرا یعموم بودجه از یبخش
  .(دینیبب را یتیجنس یبرابر و یعموم بودجه بخش)

 

 از ها دولت یرپولیغ تیحما هک -دارد میرمستقیغ یعموم بودجه مورد در زین یاطالعات ها، داده کبان

 جهان، سراسر یانتخابات یها نیمپک در رسانه ندهیفزا نقش گرفتن نظر در با. است یاسیس احزاب

 انیم نیا در ژهیو یبخش ها، رسانها به داهایاندک و یاسیس احزاب شده یدبندیسوبس ای گانیرا اختصاص

 هک یحال در سازند، یم سریم یاسیس احزاب یبرا را ها رسانه به یدسترس شورهاک سوم دو از شیب. است

 داهایاندک یبرا را ها رسانه به یدسترس نیا است، دسترس در اطالعاتشان هک ییشورهاک لک از یمین

 یرو به زمان توانند یم موارد شتریب در یاسیس احزاب هک شد رکمتذ دیبا هرچند. سازند یم ریپذ انکام

 .نندک عیتوز خود یداهایاندک انیم را، یا رسانه رفتن آنتن

 چه ،یا رسانه پخش آنتن زمان. است مختلف یاسیس احزاب انیم زمان صیتخص یچگونگ گرید مسئله

 بودجه مانند زین زمان. شود یم میتقس داهایاندک انیم یمساو لکش به معموال دداریسوبس چه و گانیرا

. ابدی اختصاص ها آن به احزاب تیمحبوب زانیم نظرگرفتن در با ای و یمساو لکش به تواند یم یعموم

 باشد، ادیز یاسیس شده ثبت احزاب شمار یطرف از و نندک افتیدر یمساو پخش زمان احزاب یتمام اگر

  .ابدی یم اهشک یخبر یها برنامه نیا در مخاطبان توجه جلب در تیموفق زانیم

 

 یم ارائه دداریسوبس ای گانیرا یا رسانه زمان هک ییشورهاک درصد ۸۰ هک دهد یم نشان ها داده کبان

 تیمحبوب زانیم نسبت به امالک را زمان نیا درصد ۲۳ نند،ک یم میتقس یمساو لکش به را زمان نیا دهند،

 یارهایمع مورد در. رندیگ یم ارک به را فوق روش دو از یمخلوط هیبق و دهند یم اختصاص احزاب به

 ارائه یداهایاندک شمار شورک ۰۳ و ، ها حزب یها یرسک سهم شورک ۰۸ احزاب، تیمحبوب زانیم سنجش

 نظر در را یقبل انتخابات در حزب هر یآرا زانیم زین شورک هشت. رندیگ یم نظر در را احزاب شده

 از و رندیگ یم نظر در یا رسانه زمان صیتخص مورد در را یگرید یارهایمع شورهاک یبرخ. رندیگ یم

  .ستین یانحصار امالک فوق یارهایمع رو، نیهم

 

 یعموم بودجه گرید انواع درباره یاطالعات ها داده کبان ،یا رسانه پخش زمان اختصاص از ریغ

 استفاده مورد دارند دسترس در اطالعات هک ییشورهاک درصد ۸۸ در هک ردیگ یدربرم زین را میرمستقیغ

  .دهد یم نشان را ها کمک جور نیا انواع نیتر جیرا ۸ شماره جدول. ردیگ یم قرار

 

  میرمستقیغ یعموم های بودجه انواع. 8 جدول



 

 شمار کشورها انواع بودجه عمومی غیرمستقیم 

 33 دهند بخشودگی مالیاتی احزاب سیاسی یا کسانی که به احزاب کمک مالی می

 58 های کمپینی  فرض برای مالقات پیش

 31 فضا برای ارزیابی محتوای کمپین

 31 امکانات پستی رایگان یا سوبسیدی

 1 سوبسیدیتسهیالت حمل و نقل رایگان یا 

 

 و نو  نهیگ پاپوآ بوتان، در  . است میرمستقیغ  بودجه از جالب یها مثال یبرخ یحاو یاطالعات یها داده کبان

 یها نهیهز از یشرق موریت احزاب و ند،ک یم چاپ یاسیس احزاب یپوسترها انتخابت تیریمد نهاد ژاپن،

 یاسیس احزاب یبرا را  «یعموم منابع» به نامحدود یدسترس زین اوگاندا قانون  . شوند یم معاف یدادگاه

         . داند یم مجاز

 

  یتیجنس یبرابر و یدولت بودجه

 

 جهت در یرسم و مالیِ سیاسی مقررات از استفاده مسئله به مایمستق ها، داده کبان در موجود سوال دو

 یم ۲۰ سوال  . پردازد یم یاسیس احزاب داخل در و یانتخابات یداهایاندک انیم یتیجنس یبرابر شیافزا

 از ایآ هک نیا و دارد یارتباط داهایاندک انیم در یتیجنس یبرابر به میمستق بودجه اختصاص ایآ هک پرسد

 مسئله نیا یبرا هک یاحزاب سکبرع و شود یم یقدردان گذارند یم احترام یتیجنس یبرابر به هک یاحزاب

 بودجه اهشک» قیطر از تواند یم یتیجنس یبرابر به یردیکرو نیچن شوند؟ یم هیتنب ندارند یاحترام

 هک یاحزاب به شتریب بودجه اختصاص( ای و) ، نندک یم نقض را شده تیتثب یارهایمع هک یاحزاب به یعموم

 اومان) ،(باشند نداشته یچندان تفاوت عمل در است نکمم راه دو نیا) شود اجرا« بندندیپا ارهایمع به

 محروم یعموم بودجه از الک نندک ینم عمل ازهاین شیپ به هک یاحزاب موارد یبرخ در. (۲۱۰۰:۰

 ای و ،«داهایاندک در یتیجنس یبرابر سهم نیمترک» عنوان به ای نجایا در نظر مورد اریمع  . ند شو  یم

           . شود یم فیتعر« تیجنس دو انیم ادیز افکش»
 
 انیم در یتیجنس یبرابر زانیم به را میمستق یعموم بودجه صیتخص هک هستند جهان شورک ۰۸   

 ا،یتالیا ،یتیهائ گرجستان، فرانسه، ،یوپیات ،یرواسک ا،یلمبک ن،یهرزگو و یبوسن :اند ردهک منوط داهایاندک

 یتمام درصد ۰ شورهاک نیا. صربستان و یرومان پرتغال، نو، نهیگ پاپوآ جر،ین ،یمال ،یجنوب رهک ا،ینک

 میمستق یعموم بودجه هک دهند یم لکیتش را ییشورهاک درصد ۰۲ و ها داده کبان در موجود یشورهاک

 یبرابر شیافزا یبرا است یابزار نیهم اما نرسد نظر به ادیز شورهاک نیا تعداد است نکمم. دارند

    . است شیافزا به رو جهان مناطق اغلب در تشیمحبوب هک یتیجنس

 

 در یتیجنس یبرابر شیافزا یبرا یگرید یمال یها مشوق ایآ هک دارد وجود زین پرسش نیا عالوه، به

 ارائه را دست نیا از ییها مشوق شورک نیچند هک است داده نشان قاتیتحق دارد؟ وجود یاسیس احزاب

 ا،یلمبک ل،یبرز در یتیجنس یبرابر با مرتبط یها تیفعال خاطر به بودجه ارائه نشیتر جیرا هک دهند، یم

 داده احزاب زنان شاخه به مایمستق بودجه فنالند در. است پاناما و شکمرا ،یکزکم ،یجنوب رهک ا،یتالیا

 بفرستند انتخابات تیریمد نهاد به را یتیجنس زیآم ضیتبع یها استیس موظفند هندوراس احزاب و شود، یم

 دیبا احزاب ا،یکوستارک در. شوند مواجه یعموم بودجه دادن ازدست خطر با دیبا صورت نیا ریغ در



  .است بوده تیجنس دو انیم برابر لکش به آموزش شده مصرف نهیهز زانیم هک نندک ثابت

 

 سهیمقا در پارلمان عضو زنان شمار مقررات نوع نیا یدارا یشورهاک در دهد یم نشان ۰ شماره جدول

 نیا هک آنجا از. (درصد ۲ نیانگیم طور به) است مترک کیاند ،کوچک اختالف با ،یا منطقه نیانگیم با

 فوق جینتا ، اند شده تجربه انتخابات دور دو ای یک در ثرکحدا و هستند دیجد شورهاک از یاریبس در مقررات

 در دست نیا از ییها استیس هک دارد وجود احتمال نیا گر،ید عبارت به. ندک ینم ثابت را یزیچ

  .کند می تجربه را یشتریب یتیجنس ینابرابر منتخبشان ینهادها هک ابدی تیموضوع ییشورهاک

 در داها،یاندک انیم در یتیجنس یبرابر شیافزا زانیم به توان یم هک است قیعم قاتیتحق قیطر از تنها

 در. انتخابات دوره نیچند یبرگزار با مگر ستین سریم هم یقطع یریگ جهینت و برد؛ یپ بودجه ارائه جهینت

 در مهم یعامل احتماال ،یخصوص بودجه به نسبت یعموم بودجه به یاسیس احزاب ینسب یوابستگ جهینت

  .است دست نیا از یاصالحات یرگزاریتاث زانیم حیتوض

 

 . سهم زنان در پارلمان کشورهایی که بودجه عمومی به برابری جنسیتی مرتبط است9جدول 
 

آیا ارائه بودجه  
عمومی به احزاب 

به برابری جنسیتی 
میان کاندیداها ربط 

 دارد؟

ترغیب آیا برای 
برابری جنسیتی 

در احزاب سیاسی 
های  دیگر مشوق

 مالی وجود دارد؟

سهم زنان در 
 13پارلمان تا 

 1133دسامبر 

 میانگین منطقه ای

بوسنی و 
 هرزگوین

 %53 %53 خیر بله

 %51 % 1 بله خیر برزیل

 %51 %35 بله بله  کلمبیا

 %53 %59 خیر بله کرواسی

 %50 %58 خیر بله اتیوپی

 %53 %91 بله خیر فنالند

 %53 %31 خیر بله فرانسه

 %51 %9 خیر بله هائیتی

 %51 %50 بله خیر هندوراس

 %53 %55 بله بله  ایتالیا

 %50 %30 خیر بله کنیا

 %38 %32 بله بله  کره جنوبی

 %50 %30 خیر بله مالی

 %51 %53 بله خیر مکزیک

 %33 %33 بله خیر مراکش

 %50 %31 خیر بله نیجر

 %51 %1 بله خیر پاناما

 %35 %3 خیر بله پاپوآ گینه نو

 %53 %51 خیر بله پرتغال



 %53 %33 خیر بله رومانی

 %53 %55 خیر بله صربستان

های جهانی به سواالت درباره بودجه عمومی است. اطالعات دقیق بیشتر در  دهنده پاسخ نشان ۰۱جدول 

 های اطالعاتی موجود است. بانک داده

 . نتایج درباره ارائه بودجه عمومی31جدول

بله در جدول  خیر بله سوال شماره
 های قدیمی داده

درجه 
R 

آیا تدارکی برای ارائه بودجه عمومی به   31
 احزاب سیاسی وجود دارد؟

38% 15% 28% 13% 

در صورت وجود تدارک اعتبار برای بودجه  50
مستقیم عمومی به احزاب، معیارهای 

 کدامند؟شایستگی 

 %15 غیرمرتبط غیرمرتبط غیرمرتبط

در صورت وجود تدارک اعتبار برای بودجه  53
مستقیم عمومی به احزاب، معیار محاسبه 

 بودجه مقرری چیست؟

 %13 غیرمرتبط غیرمرتبط غیرمرتبط

در صورت وجود تدارک اعتبار برای بودجه  55
، مقرراتی مستقیم عمومی به  احزاب سیاسی

 برای چگونگی استفاده از آن هم وجود دارد؟ 

 %11 غیرمرتبط 25% 98%

آیا تدارک اعتباری برای دسترسی رایگان یا  51
 ها وجود دارد؟ سوبسیددار اجزاب به رسانه

31% 13% 31% 15% 

اگر تخصیص اعتباری برای دسترسی رایگان  59
ها وجود دارد،  یا سوبسیددار احزاب به رسانه

 معیارهای این دسترسی کدامند؟

 %13 غیرمرتبط غیرمرتبط غیرمرتبط

آیا تدارک اعتباری برای دسترسی رایگان یا  52
 ها وجود دارد؟ سوبسیددار کاندیداها به رسانه

 %13 غیرمرتبط 20% 20%

آیا اعتبار دیگری برای انواع دیگر بودجه  53
 عمومی غیرمستقیم وجود دارد؟

 %10 غیرمرتبط 15% 38%

آیا اعتباری از بودجه مستقیم عمومی به  53
احزاب سیاسی وجود دارد که با برابری 

 جنسیتی در میان کاندیداها مرتبط باشد؟

 %19 غیرمرتبط 83% 31%

های مالی  آیا اعتبارات دیگری به شکل مشوق 58
در نظرگرفته شده که برابری جنسیتی در 

 احزاب سیاسی را ترغیب کند؟

 %13 غیرمرتبط 11% 3%

های معتبر برای هر سوال است و نه شمار کلی کشورهای لحاظ شده  تذکر: درصدهای این جدول بر اساس شمار کلی پاسخ
 ها. در داده

 

  یا منطقه لیتحل

 تیثرکا در بایتقر هیانوسیاق منطقه یشورهاک از ریغ ،یاسیس احزاب به یعموم میمستق بودجه ارائه

 هک دارد را ییشورهاک حد نیباالتر قایآفر اروپا، از بعد. شود یم انجام جهان مناطق یتمام در شورهاک



 را بودجه نیا هک بود منطقه نیاول هک آن با ییایکآمر یشورهاک هک یحال در نند،ک یم افتیدر مستقم بورجه

 به یوابستگ سطح با دینبا را میمستق یعموم بودجه وجود. ماند یم عقب نهیزم نیا در اما رد،ک یمعرف

 مک آنقدر موجود یعموم بودجه زانیم ییقایآفر یشورهاک از یاریبس در گرفت؛ اشتباه یعموم بودجه

  .دارد کیاند اریبس ریتاث ای ندارد یریتاث ای یمل یها استیس بر هک است

 یشورهاک از یمک تعداد ایتقرب ن،یالت یایکآمر یانتخابات یها نیمپک از یاریبس در رسانه تیاهم رغم یعل

 در مک  دست سازند، یم فراهم را رسانه به شده یدبندیسوبس ای گانیرا یدسترس هک هستند نیالت یایکآمر

 زمان ندرت به ییایکآمر یشورهاک در داهایاندک هک آن با. ییاروپا و ییایآس ،ییقایآفر یشورهاک با سهیمقا

 در متبوعشان حزب هک یا رسانه آنتن زمان از توانند یم آنها هک ردک فراموش دینبا رند،یگ یم گانیرا آنتن

 را ییشورهاک تعداد نیشتریب هک است یا قاره قایآفر هک است جالب هم نیا. ندیجو بهره گذارد یم اریاخت

 نهفته قتیحق نیا در لیدل از یبخش البته. دهند یم داهایاندک و یاسیس احزاب به گانیرا آنتن زمان هک دارد

     . است یعموم بودجه ارائه از یارزان نسبتا نوع یا رسانه زمان ارائه هک است

 

 در یدیسوبس متیق با اجتماعات یها سالن ارائه و یاتیمال یبخشودگ مانند یعموم یها بودجه گرید انواع

 در  . دهند ینم یاناتکام نیچن جهان در شورک سه تنها هک است کیحا ها داده  . است یعاد یامر اروپا

         . دارد وجود ایآس و قایآفر قاره یشورهاک از یمین در تنها اناتکام نیمقابل،ا

 دو داشتن با ایکآمر قاره و هیانوسیاق ، ( ۲۸ و ۲۰ سوال )  یتیجنس یبرابر و مالیِ سیاسی مقررات لحاظ از 

 یک تنها نیا هیانوسیاق مورد در  . شوند یم جدا هیبق از جهان، مناطق گرید به نسبت مثبت یها جواب برابر

  ( نو نهیگ پاپوآ )  شورک یک تنها است، موجود اطالعاتشان هک یشورک سه از هک چرا است یآمار جهش
 رغم یعل گر،ید عبارت به  . است داده ربط نامزدها انیم در یتیجنس یبرابر به را یعموم بودجه ارائه

 یبرابر با مالیِ سیاسی مسئله ارتباط لحاظ از هیانوسیاق منطقه ،۰۰ جدول در شده داده نشان یدرصدها

                 . ستین یدلخواه یجا معموال ،یتیجنس

 از یمین هک چرا است جلو گرید یجاها از شیب منطقه نیا هک رسد یم نظر به ا،یکآمر قاره مورد در

 یها تیفعال به یعموم بودجه از ییها بخش اختصاص ژهیبو - یمال یها مشوق گرید از هک جهان یشورهاک

 موارد، از یاریبس در  . هستند ایکآمر در نندک یم استفاده یتیجنس یبرابر بیترغ یبرا  - تیجنس با مرتبط

           . دارند مشابه اقدامات هک هستند یمناطق گرید از فراتر زین یزمان نظر از یحت اصالحات نیا

 

 ای مقررات بودجه عمومی . تحلیل منطقه33جدول
 اقیانوسیه اروپا آسیا آمریکا آفریقا سوال شماره

آیا تدارکی برای ارائه بودجه عمومی به احزاب سیاسی وجود  31
 دارد ؟*

33%   
31% 

28% 83% 53% 

آیا تدارک اعتباری برای دسترسی رایگان یا سوبسیددار اجزاب  51
 ها وجود دارد؟ به رسانه

31% 30% 32% 33% 31% 

برای دسترسی رایگان یا سوبسیددار کاندیداها آیا تدارک اعتباری  52
 ها وجود دارد؟ به رسانه

33% 51% 29% 22% 31% 

اعتباری برای انواع دیگر بودجه عمومی غیرمستقیم وجود آیا  53
 دارد؟

25% 32% 23% 11% 39% 

اعتباری از بودجه مستقیم عمومی به احزاب سیاسی وجود آیا  53
 ؟میان کاندیداها مرتبط باشددارد که با برابری جنسیتی در 

33% 30% 2% 38% 11% 

های مالی در نظرگرفته شده  اعتبارات دیگری به شکل مشوقآیا  58
 ؟که برابری جنسیتی در احزاب سیاسی را ترغیب کند

5% 38% 1% 3% 0% 

 



 

          ( 31 - ۱9 سوال )  مخارج یها تیممنوع  ( ه

     : یاطالعات یها داده درباره اظهارات

 از استفاده به هک ۲۱ سوال یبرا ۸۰۸ تنها اما یرا دیخر درباره ۲۰ سوال یبرا ۰۳۸  : ییپاسخگو نرخ   •

         . پردازد یم یانتخابات یها نیمپک در منابع

 بود شده گفته رایز است، مقررات در مضاعف اطیاحت جهینت در ۲۱ سوال به ییپاسخگو نییپا نرخ  •

 قانون در دارد، ربط یاسیس احزاب ای انتخابات به هک آنچه از ریغ ،یمال کمک ارائه هک دارد احتمال

     :دینیبب را نجایا شتر،یب اطالعات یبرا. (باشد دورمانده محققان چشم از دیشا نیبنابرا و)  باشد زین

  <http://www.idea.int/ political-finance/methodology.cfm>  

 

 

 خالصه
 اما ،(دینیبب را یب-۰ بخش در ۰۲-۰ یها  سوال) دارد یادیز انواع یمال کمک ارائه برممنوعیت  

 بر زکتمر ،یاطالعات یها داده کبان در شده گنجانده اهداف یبرا  . شود یم اعمال مترک مخارج تیممنوع

 یها نیمپک در یدولت منابع از استفاده ایآ هک نیا و نندک یم ممنوع را یرا دیخر هک بود ییشورهاک شفک

      . نه ای دارد تیممنوع یانتخابات
 

 نحوه درباره توانند یم ها داده کبان اربرانک. نندک یم ممنوع را یرا دیخر ینوع به شورهاک از درصد ۰۳

 از یحیصر موارد یاصل یها نسخه اما شوند مطلع مختلف یشورهاک در شده مقرر قانون نیا نوشتار

  یرا سبک در تیموفق اگر یحت ردیگ یبرم در را هیهد ای پول دادن بر وارد یها تیممنوع و یرا دیخر

 نه و شورهاک از یبرخ چطور هک دهد یم نشان یاطالعات یها داده کبان عالوه،  به. نباشد اثبات قابل شتریب

 و یفراوان مورد در موجود اطالعات نظرگرفتن در با. اند ردهک ممنوع هم را یرا فروش ها آن یتمام

 نیا چرا هک نجاستیا شتریب قاتیتحق یبرا عمده سوال جهان، یها بخش از یاریبس در یرا دیخر وعیش

  .است ریتاث یب شورهاک از یاریبس در یقانون اناتکام

 

 نیرایغ در هک است، مرتبط یعموم منابع از استفاده به مخارج بر وارد یها تیممنوع درباره دوم سوال

 به ها داده کبان در ۰۰ سوال. شد یم ادی آنها از «یومتکح منابع» ای «یدولت منابع» عبارت با صورت

 تیممنوع جزو ینیقوان نیچن جهینت در و دارد، ربط داهایاندک ای یاسیس احزاب به منابع یاعطا تیممنوع

 منابع از میرمستقیغ ای میمستق استفاده تیممنوع ردمودر ۲۱ سوال مقابل در. شوند یم یتلق یمال یها کمک

 ردینگ قرار دایاندک ای حزب اریاخت در مایمستق منابع نیا گر یحت است، نامزد ای حزب یک نفع به یدولت

 بیترغ دولت حزب به دادن یرا به را مردم و بدهد یآگه روزنامه نیچند در وزارتخانه یک اگر مثال،)

 مورد یدولت منابع از یا گسترده ریتعب ردند،ک یم دایپ را نیریز موارد از دامکهر ما محققان اگر. (ندک

 : گرفتند یم یجا«  بله» یبند دسته در شورهاک و گرفت یم قرار استفاده

 
 دا؛یاندک ای یاسیس حزب یک نفع به یدولت منابع از استفاده یلک تیممنوع •
 ؛یانتخابات یها نیمپک در یدولت یها لیاتومب از استفاده تیممنوع •
 برخوردار انکام نیا از نندگانک رقابت یتمام هک آن مگر) یدولت زکمرا در نیمپک یبرگزار تیمنوعم •

  ؛(باشند

  ای  ؛یارک ساعت در نیمپک با دولت ارمندانک یارکهم تیممنوع •



 الزام ای ،یاسیس احزاب با ارتباط در یعموم یها رسانه در جانبدارانه یخبر پوشش تیممنوع •

 به یخصوص یها رسانه مقررات) یخبر پوشش در یخنث رفتار گرفتن شیدرپ به یعموم یها رسانه

 .(است یگرید لکش

  

 دارند، را تیممنوع نیا است دسترس قابل اطالعاتشان هک ییشورهاک درصد ۰۲ هک دهد یم نشان ها ادهد

 یینها رقم شد، یم لحاظ قیتحق در یشتریب یشورهاک اطالعات اگر هک دارد وجود انکام نیا هرچند

 هک نیا بر یمبن دارد وجود یفراوان شواهد ،یرا دیخر مسئله مورد در. آمد یدرم آب از ترکوچک

 رسد یم نظر به جه،ینت در. است عمده یلکمش جهان یشورهاک از یاریبس در یدولت منابع از سوءاستفاده

 مضاعف مقررات دارد، مبودک مناطق از یاریبس در هک آنچه ،یدولت منابع از سوءاستفاده با مقابله در هک

  .است مقررات حیصح یاجرا هکبل ستین

 

 تیثرکا تیحما مستلزم مقررات و نیقوان هک آن با هک است قرار نیا از التکمش از یکی ،کش بدون

 نیا ،یلک طور به. است شده وضع نیقوان یاصل هدف معموال (دولت ارمندانک) گروه نیا است، پارلمان

 یها تیفعال در رشدنیدرگ از ارمندانک و شود ختهیبرانگ یعموم تیحساس هک آن مگر شود ینم حل لکمش

 :اند گفته Speck and Fontanaفونتانا و کاسپ هک یهمانطور. نندک زیپره ینینچنیا

 و شود مکیتح یگر یا حرفه تا شود، یم الزم مدت یطوالن یاستراتژ ابد،ی یم گسترش سوءاستفاده یوقت…

 یبر یاسیس یها تیفعال از ارمندانک و خدمات یاعضا هک یمادام. شود حفظ دولت ارمندانک استقالل

 تر لکمش دولت اناتکام از سوءاستفاده نند،ک یرویپ یعموم منافع و یراهبرد یاستانداردها از و باشند

 (Speck and Fontanta 2011: 11). شود یم

 

 انیم تفاوت تا نندک استفاده شورک هر یبرا نمونه ارقام از توانند یم یاطالعات یها داده کبان اربرانک

  .ابندیدر را مختلف یشورهاک در یدولت منابع از سوءاستفاده تیممنوع یبرا شده ارگرفتهک به نیقوان

 

  های هزینه . نتایج مرتبط با ممنوعیت35جدول 

های  بله در بانک داده نه بله سوال شماره
 قدیمی

نرخ 
R 

 %19 نامرتبط %15 %38 آیا خرید رای ممنوع است؟  19

استفاده از منابع دولتی به نفع یا علیه یک حزب سیاسی آیا  11
 یا کاندیدا ممنوع است؟

 %33 نامرتبط نامرتبط نامرتبط

های معتبری است که به هر سوال داده شده و نه الزاما بر  تذکر: درصدهای این جدول بر اساس شمار کلی پاسخ

 . اساس شمار کلی کشورهای لحاظ شده در بانک داده های اطالعاتی

 

 یا منطقه لیتحل

 و یرا دیخر تیممنوع واقع، در. ندارد وجود یریچشمگ یا منطقه تنوع ها پرسش نیا از یک چیه یبرا

 محتاطانه دیبا را مسئله نیا اما است، مترک اروپا و ایکآمر قاره در ها نیمپک در یدولت منابع از استفاده

 ژهیبو یدولت منابع از حیصر سوءاستفاده چنانچه ندک یم صدق اروپا مورد در ژهیبو امر نیا. ردک ریتعب
 در جهینت در باشد میرمستقیغ دیشا آن مقررات و است عیشا مترک اروپا غرب یمیقد یها یراسکدم در

     . است نشده منظور ها داده کبان

 



 

 
  ها های وارد بر هزینه . تحلیل منطقه ای ممنوعیت31جدول 

 اقیانوسیه اروپا آسیا آمریکا آفریقا سوال شماره

 %300 %11 %13 %83 %13 آیا خرید رای ممنوع است؟ 19

آیا استفاده از منابع دولتی به نفع یا علیه یک حزب سیاسی یا  11
 کاندیدا ممنوع است؟

10% 300% 300% 83% 32% 

دهنده سهم کشورهایی در هر منطقه است که برایش پاسخ مثبت ثبت شده است. این  تذکر: درصدهای این جدول نشان
 های معتبر به هر سوال است و نه الزاما براساس شمار کلی کشورهای لحاظ شده در  درصدها بر اساس شمار کلی پاسخ

 

 (34-3۱های مخارج )سوال  و( محدودیت

     : یاطالعات یها داده درباره اظهارات

 %.۰۱% میانگین و تمامی سواالت باالی ۰4نرخ بسیار باالی پاسخگویی:  •

%( ۲%( در دسترس بود، اما برای این سوال، در مورد شش کشور )۰۰کشور ) ۰6۲اطالعات  •

 هیچگونه اطالعاتی موجود نبود.  

 

 
  :دینیبب را نجایا. شوند یم بروز ها داده کبان در دائما ها نقشه. شده هیته ۲۱۰۲ هیفور تا شده یآور جمع اطالعات اساس بر نقشه نیا

<http://www.idea.int/political-finance/question.cfm?field=270&region=-1> 
 

  های هزینه برای نامزدها سوال: محدودیت

 جواب: 

 سبز: بله

 سبز روشن: خیر

 خاکستری: نمی دانیم



 

 خالصه

 به روز و اند شده بردار نهیهز یادیز یانتخابات یها نیمپک ندیگو یم هک یسانک هستند شورهاک از یاریبس در

 بحث یک. شود دهیشیاند روند نیا با مقابله یبرا یداتیتمه دیبا ندیگو یم آنان.  شوند یم تر گران هم روز

 احزاب از دسته آن منافع زانیم تواند یم شود یم خرج هک یپول زانیم ردنک محدود هک است نیا زین گرید

 اطالعات ،یاطالعات یها داده نیا. دهد یم اهشک دارند، یدسترس شتریب منابع به هک ییداهایاندک و یاسیس

 لیتحم داهایاندک و احزاب هک را ییها تیمحدود اما ردیگ یدربرنم را یانتخابات یها نیمپک نهیهز به مربوط

    . دهد یم پوشش نندک یم

 

 یدسترس منابع به هک یسانک منافع اهشک هدف تواند یم یحد تا مخارج، و یپول یها کمک تیمحدود

 ریمقاد یآور جمع در هک چرا دارد یشتریب ریتاث ینقد یها کمک تیمحدود. ندک نیتام را دارند یشتریب

 مخارج تیمحدود نظارت فاقد یشورهاک در اما. ندارد یبازدارندگ نقش ادیز افراد از پول ترکوچک

 است پول ارائه بر نظارت از تر آسان پول ردنک خرج بر نظارت رایز باشد، داشته یشتریب دهیفا تواند یم

  .کند می تر ساده را تخلفات ییشناسا نیهم و

 

 چه- اند ردهک اعمال تیمحدود یاسیس احزاب مجاز مخارج زانیم بر شورهاک درصد ۲۰ تنها هک نیا

 زین شورهاک درصد ۳۳.  است یتوجه قابل امر -یانتخابات نیمپک یبرگزار حسب بر چه و ساالنه

 در موجود شاخص موارد معدود از یکی نیا. نندک یم اعمال نامزدها بر را یمشابه یها تیمحدود

 زانیم هک نیا گرفتن نظر در با. است شده قانونمند احزاب از شیب نامزد یمال مسائل آن یط هک هاست   داده

 مخدوش را یانتخابات و یاسیس روند ،(شتریب نه اگر) دایاندک مخارج اندازه همان به یاسیس حزب مخارج

 موارد از یک چیه در ها تیمحدود نشود، اعمال قانون اگر هک البته. است نامشخص فوق اقدام لیدل ند،ک یم

  .داشت نخواهد یریتاث

 

. نندک مطالعه مختلف یشورهاک در را مخارج محدوده اتیجزئ توانند یم یاطالعات یها داده اربرانک

  یحداقل مواجب و حقوق لکش به یبرخ و ،یینها رقم لکش به را یا نهیهز  تیمحدود شورهاک یبرخ

 نکسا هر یازا به یمشخص مقدار عنوان به را یخاص محدوده هک هستند شورک چند تنها. دهند یم حیتوض

. نندک یم نییتع (یاسیس احزاب یگاه و) نامزدها یبرا خاص یانتخابات حوزه یک شده ثبت دهنده یرا ای

 یرا سبک یبرا یشتریب پول به بانیرق هک بزرگتر، یانتخابات مناطق بر را یشتریب تیمحدود اقدام نیا

  .سازد یم فراهم دارند، ازین شتریب

 

 شود یم داده حزب هر به هک چندگانه یعموم یها بودجه عنوان به را مجاز مخارج گرید یشورهاک

 زانیم مجارستان، و بوتسوانا بنگالدش، جان،یآذربا چون ییشورهاک در هک یحال در دهند، یم حیتوض

  .دارد یبستگ انتخابات هر در حزب آن ینامزدها شمار به حزب هر مجاز مخارج

 

 یبرا مخارج زانیم ثرکحدا هک یمعن نیبد نند،ک خرج دالر هزار ۰۲ توانند یم احزاب بوتسوانا، در

 هک یحزب ا،یبریل ندگانینما مجلس انتخابات در س،کبرع. است دالر هزار ۰۵۱ از مترک یپارلمان انتخابات

  .ندک خرج دالر ونیلیم ۲۰ از شیب تا تواند یم ندک ارائه را نامزدها ثرکحدا

 

 یک ماهانه معادل یانتخابات هر در مجازند هک است زستانیقرق در یاسیس احزاب ،یافراط مثال یک

 در زستانیقرق یپارلمان انتخابات در نندهک تکشر یاسیس عمده حزب هشت یعنی. نندک خرج دالر ونیلیم



 را شورک در یعاد افراد مواجب و حقوق هفته شش معادل بایتقر تا هک بودند مجاز رفته همیرو ۲۱۰۱ سال

 تا یکهر توانستند یم احزاب نیا شد، یم اعمال ایکآمر یاسیس احزاب مورد در روش نیا اگر. نندک خرج

  .نندک خرج دالر اردیلیم ۲۵ زانیم

 

 . نتایج مرتبط با محدودیت مخارج برای احزاب سیاسی و کاندیداها31جدول 

بله، در بانک  خیر بله سوال شماره
 های قبلی داده

نرخ 
R 

آیا بر میزان مخارج یک حزب سیاسی محدودیتی وجود  13
 دارد؟ 

51% 33% 59% 19% 

میزان مخارج یک حزب سیاسی محدودیت وارد اگر بر  11
 است، آن محدودیت کدام است؟

 %19 نامرتبط نامرتبط نامرتبط

 %19 نامرتبط %23 %99 آیا بر میزان مخارج یک کاندیدا محدودیتی وارد است؟ 11

اگر بر میزان مخارج یک کاندیدا محدودیت وارد است، آن  11
 محدودیت کدام است؟

 %19 نامرتبط نامرتبط  نامرتبط

های معتبری است که به هر سوال داده شده و نه الزاما بر  تذکر: درصدهای این جدول بر اساس شمار کلی پاسخ

 اساس شمار کلی کشورهای لحاظ شده در بانک داده های اطالعاتی. 

 

  یا منطقه لیتحل

 یشورهاک از یمین و است ییاروپا غالب دهیپد یک یاسیس احزاب مخارج یمحدودساز هک رسد یم نظر به

 اجرا را آن شورهاک سوم یک از مترک جهان گرید مناطق در هک  یحال در نند،ک یم اعمال را آن ییاروپا

 نیهم و داها،یاندک تا است جهان مختلف مناطق در احزاب مورد در شتریب مخارج تیمحدود. نندک یم

 قیطر از بودجه داها،یاندک بر شده اعمال یها تیمحدود از زیپره یبرا تا ندک یبازم بالقوه یا روزنه

 را یس-۲ و اف-۰ یها بخش روزنه نیا درباره شتریب یها بحث مشاهده یبرا) شود زهیانالک یاسیس احزاب
 نامزدها یبرا نهیهذ تیمحدود هک یبطور است، مشهود یخوب به تفاوت هیانوسیاق و ایآس قا،یآفر در. (دینیبب

 نامزدها یبرا هک دارد را ییشورهاک شمار نیشتریب زین ایآس. است یاسیس احزاب برابر دو حدود

  .نندک یم اعمال تیمحدود

 

  . تحلیل منطقه ای بر محدودیت مخارج برای احزاب سیاسی و نامزدها31جدول 

 اقیانوسیه اروپا آسیا آمریکا         آفریقا     سوال شماره

 %8 %98 %15 %53   %33 وارد است؟ آیا بر میزان مخارج یک حزب سیاسی محدودیتی 13

 %53 %23 %35 %15 %13 آیا بر میزان مخارج یک نامزد محدودیتی وارد است؟ 11

دهنده سهم کشورهایی در هر منطقه است که برایش پاسخ مثبت ثبت شده است.  تذکر: درصدهای این جدول نشان

های معتبر به هر سوال است و نه الزاما براساس شمار کلی کشورهای  این درصدها بر اساس شمار کلی پاسخ

 ها.  لحاظ شده در داده

 

 

 



 ( 19-11ز( شفافیت مالی )سوال 

     : ی اطالعاتیها داده کبان بر نظرات

 %(۸۸، با ۲۰% )سوال ۰۱% میانگین با تنها یک سوال زیر ۰۰نرخ پاسخگویی بسیار باال:  •

%( هیچ 4%( برای تمام سواالت موجود بود، اما برای هشت کشور )۸۲کشور ) ۰4۸اطالعات  •

 گونه اطالعاتی برای این سواالت وجود نداشت.

لزوم اعالم هویت حامیان مالی، گاهی تعبیرات پیچیده داشت زیرا ، درباره لزوم یا عدم ۲۰سوال  •

 بسیاری از کشورها  قانون شفافی در این زمینه ندارند.

 
  :دینیبب را نجایا. شوند یم بروز ها داده کبان در دائما ها نقشه. شده هیته ۲۱۰۲ هیفور تا شده یآور جمع اطالعات اساس بر نقشه نیا

<http://www.idea.int/political-finance/question.cfm?field=270&region=-1> 
 

  سوال: لزوم گزارش منظم برای احزاب سیاسی

 جواب: 

 سبز: بله

 سبز روشن: خیر

 دانیم خاکستری: نمی

 

 

 

 خالصه
 احزاب هک نیا بر یمبن است مالیِ سیاسی نظام در مسائل نیمهمتر از یکی مورد در سواالت از دسته نیا

 بدون. نندک ارائه را خود یمال مسائل درباره یرسم یها گزارش است الزم یانتخابات ینامزدها و یاسیس

 یمعن یب ایتقرب مخارج تیمحدود ای ینقد کمک نیقوان جمله از مقررات از یاریبس ،ینینچنیا یها التزام

  .ریخ ای اند گرفته قرار اطاعت مورد دیفهم بشود هک ندارد وجود یراه رایز شوند یم

 وجود یده گزارش فیوظا از ینوع است، دسترس در اطالعاتشان هک ییشورهاک درصد ۸۸ در مک دست



 همواره. دارد وجود زین نندهک نگران عالمات یبرخ اما است قیتشو مورد ت،یشفاف نظر از روش نیا. دارد

 زهیانالک یبرا یسوراخ بدهند، یمال گزارش نشوند مجبور نامزدها هم و احزاب هم هک یمادام شود یم ادعا

 از شورهاک درصد ۳۰. ستندین گزارش ارائه به مجبور هک دارد وجود یسهامداران قیطر از پول ردنک

 در داهایاندک یمال یها انتقال موارد، یبرخ در. نندک ینم مطالبه یمال گزارش نامزدها و یاسیس احزاب

 سابقه حفظ هک است ساز لکمش ییشورهاک در روش نیا اما دیآ یم متبوعشان احزاب یمال یها  گزارش

  .است باال نامزدها شمار ای ندارند یقیدق یحزب درون ارتباطات سابقه ای یمال

 

  نیازهایی که احزاب و نامزدها باید گزارش کنند .  پیش31جدول 

شمار  نیازهای گزارشی پیش
 کشورها

 اظهارات

احزاب سیاسی و 
 نامزدها

شان را ارائه کنند، چه به  های مالی هم احزاب سیاسی و هم نامزدها باید گزارش 85
 های انتخاباتی، یا هر دو.  های مرتبط با کمپین صورت منظم و چه گزارش

شان را ارائه کنند، چه به  های مالی احزاب سیاسی، و نه کاندیداها، باید گزارش 99 فقط احزاب سیاسی
 های انتخاباتی، یا هر دو. ی مرتبط با کمپینها صورت منظم و چه گزارش

 شان را ارائه کنند. های مالی نامزدها باید گزارش 30 فقط نامزدها

نه احزاب سیاسی و 
 نه نامزدها

 شان را ارائه کنند.  های مالی نه احزاب سیاسی و نه نامزدها الزم نیست گزارش 31

 

 باشد یدیلک موارد یبرخ یحاو ها گزارش نیا هک آن مگر ردک نخواهد کیمک تیشفاف به یمال یها گزارش

 است یسواالت رندهیدربرگ جمله از یاطالعات یها داده کبان رو نیا از. ردیگ قرار عموم اریاخت در بعد هک

 یمال نندگانک کمک تیهو هک نیا و نه، ای رندیگ یم قرار عموم معرض در یمال یها گزارش ایآ پرسد یم هک

  .ریخ ای سازند یم اعالم را

 و قیتحق یبرا دولت نهاد به ها آن ارائه تنها و ست؛ین الزم عموم به ها گزارش ارائه ندیگو یم یبرخ

 مانند ربطیذ ینهادها فعاالنه و قیدق اشفهکم نبود در هک است دیبع ندیگو یم گرانید. ندک یم تیفاک یبررس

 Ohman and Zainbulhaiببینید:  مثال) انجامدیب تیشفاف به یرسم یمال گزارش رسانه، و یمدن جامعه

2009: 20).)  

 

 تیشفاف هک نندک یمعرف را ینیقوان خواهد یم شورهاکیه فساد نیز از عل متحد ملل سازمان ونینوانسک

 یک از شیب شود، نیچن اگر یحت (Art 7.3)    . ندک مکیتح را یاسیس احزاب و داهایاندک به بودجه صیتخص

 را گزارش رندگانیگ ای دهندگان هک ندارند یقانون چیه نندک یم مطالبه یمال گزارش هک ییشورهاک چهارم

       . دهند قرار عموم دسترس در را اطالعات آن هک سازد موظف

 

 یها نیمپک و یاسیس احزاب هک بدانند دارند حق مردم هک چرا دارد  یادیز تیاهم یمال انیحام تیهو

 ای افراد دهندگان، پول تیهو یافشا ندیگو یم منتقدان شورهاک یبرخ در  . شوند یم نیتام جاک از یانتخابات

 نطوریا شورهاک یبرخ نیبنابرا  . دهد یم قرار دولت یسو از ژهیبو ت،یاذ و آزار معرض در را نهادها

 پول زانیم هک نیا مثال شود، فاش شروط یبرخ به بسته تنها یمال انیحام  تیهو و نام هک اند ردهک توافق

 یها گزارش یمتقاض یشورهاک از یمین دهد یم نشان ۰۰ جدول  . باشد ینیمع حد از شیب و باال یپرداخت

. اند ردهکن نییتع را یالزام نیچن شورهاک پنجم یک از شیب و ؛ هستند یمال انیحام  نام یافشا خواستار یمال

          .نندک اعالم را  انیحام نام خاص موارد در دیبا ها گزارش شورها،ک درصد ۲۸ در



 
 
 

 نیازهای شفافیت . نتایج مربوط به پیش31جدول 

بله، در بانک  گاهی خیر بله سوال شماره
 های قدیمی داده

نرخ 
R 

آیا احزاب سیاسی باید به طور منظم درباره مسائل  11
 شان گزارش دهند؟ مالی

 %11 %59 نامرتبط 53% 39%

های  مرتبط با کمپینآیا احزاب سیاسی باید مسائل مالی  11
 انتخاباتی را گزارش دهند؟

 %15 نامرتبط نامرتبط 98% 25%

شان در ارتباط با  آیا کاندیداها باید درباره مسائل مالی 11
 ها گزارش دهند؟ کمپین

 %11 نامرتبط  نامرتبط 90% 30%

های احزاب سیاسی  آیا اطالعات درج شده در گزارش 13
 شود؟ و/یا نامزدها ممکن است عمومی

 %15 نامرتبط نامرتبط 58% 35%

های احزاب سیاسی و/یا نامزدها باید هویت  آیا گزارش 19
 های مالی را فاش کند؟ دهندگان کمک ارائه

 %88 نامرتبط 58% 53% 23%

های معتبری است که به هر سوال داده شده و نه الزاما بر اساس  تذکر: درصدهای این جدول بر اساس شمار کلی پاسخ
 شمار کلی کشورهای لحاظ شده در بانک داده های اطالعاتی.

 
  یا منطقه لیتحل

 تنها هک چرا ستدیا یم جدا هیبق از یآمار فهرست در گرید بار یک هیانوسیاق ،یا منطقه سهیمقا نظر از 

 اختصاص خود به دسته نیا در موجود سواالت یتمام یبرا درصد۵۱از مترک یازیامت هک است یا منطقه

 یبرا یمال انیحام نام یافشا هک همانطور است، جاافتاده یامر اروپا در ژهیبو گزارش، ارائه  . است داده

 یها شورک یتمام در بایتقر ها گزارش نیا انتشار  . دارد رواج ها گزارش به عموم یدسترس و ها رسانه

         . نندک یم مطالبه را آن شورهاک درصد ۰۱ یال ۸۱ تنها ایآس و ایکآمر قا،یآفر در اما است الزم ییاروپا

 

  نیازهای شفافیت ای پیش . تحلیل منطقه33جدول 

آمری آفریقا سوال شماره
 کا

 اقیانوسیه اروپا آسیا

شان  آیا احزاب سیاسی باید به طور منظم درباره مسائل مالی 11
 گزارش دهند؟

31% 39% 83% 81% 52% 

های انتخاباتی  مرتبط با کمپینآیا احزاب سیاسی باید مسائل مالی  11
 را گزارش دهند؟

91% 39% 91% 33% 33% 

ها  شان در ارتباط با کمپین آیا کاندیداها باید درباره مسائل مالی 11
 گزارش دهند؟

91% 23% 33% 38% 20% 

های احزاب سیاسی و/یا  آیا اطالعات درج شده در گزارش 13
 نامزدها ممکن است عمومی شود؟

21% 35% 33% 10% 91% 

های احزاب سیاسی و/یا نامزدها باید هویت  آیا گزارش 19
 های مالی را فاش کند؟ دهندگان کمک ارائه

38% 80% 83% 88% 20% 

دهنده سهم کشورهایی در هر منطقه است که برایش پاسخ مثبت ثبت شده است. این  تذکر: درصدهای این جدول نشان
های معتبر به هر سوال است و نه الزاما براساس شمار کلی کشورهای لحاظ شده در  درصدها بر اساس شمار کلی پاسخ



 ها. داده

 

     ( 43- 41ح( اجرا و مجازات )سوا 

     : ی اطالعاتیها داده کبان بر نظرات

 .4۲% برای سوال ۸۰ترین نرخ پاسخگویی  درصد میانگین، با پایین ۸۰نرخ باالی پاسخگویی:  •

%( برای تمامی سواالت در دسترس بود اما برای هشت ۰۰کشور ) ۰4۲اطالعات مربوط به  •

 %( هیچگونه اطالعاتی برای این سواالت وجود نداشت.4کشور )

ها لحاظ شده باشد زیرا  ، تمامی آماربندی4۲و  4۲وجود ندارد که برای سواالت هیچ تضمینی  •

 مقررات مربوط به این مسائل ممکن است که در اسناد گسترده قانونی پخش باشد.

 
 

 خالصه

 مورد در باشد، داشته ارکسرو نیقوان مختلف انواع با مایمستق هک آن یجا به ها، سوال گروه نیخر آ

       . هستند تخلف وقوع صورت در مجازات اعمال و  موجود نیقوان یاجرا مسئول هک است یموسسات

 فاقد  ( است دردسترس اطالعاتشان هک ییشورهاک درصد ۲۵ )  شورک ۳۱ هک است نیا جهینت نیرتریچشمگ

 بالقوه تخلفات مورد در هک نیا ای و ندک یمال یها گزارش یبررس به موظف را یینهادها هک هستند ینیقوان

 نقش هدفش هک است یروند هرگونه در عمده یضعف انگرینما نیا  . ندک تجسس و قیتحق مالیِ سیاسی

           . است استیس در پول شفاف و شده نترلک

 مثال،  . است مهم اریبس دارد یخاص ییاجرا مکح هک ینهاد ییشناسا است، انیم در موسسات یپا یوقت

 یبرا الزم استقالل حال نیع در اما باشند داشته یریچشمگ تیظرف است نکمم یدولت یها وزارتخانه

 با یخوب یقراردادها هک است نکمم ،یانتخابات تیریمد ینهادها مقابل در ، باشند نداشته را موثق یبررس

 حوزه از خارج نظرشان به هک باشند نداشته را یارک در مداخله به یلیتما اما باشند داشته یاسیس احزاب

      . است ارشانک یاصل

 یاسیس احزاب یمال یها گزارش یبررس و افتیدر مسئول هک ندک یم سهیمقا را یموسسات انواع ۰۰ جدول

 مثال) نندک یم فایا یرسم ینقش هک ندک یم نظارت را یگرید موسسات نیهمچن جدول نیا. هستند داهایاندک و

 به اما است دسترس در یاصل یها داده کبان یها داده هک  باآن. (اتیاکش یبررس ای مقررات اعمال در

 یلکش به «است قانون یاجرا و تیریمد» مسئول نهاد دامک هک را مسئله نیا رایز ستین زیتم قابل یخوب

 یبرا مک دست هک شود یم ییشورهاک شامل تنها جدول نیا هک دینک توجه زین تهکن نیا به. دارد یم انیب مبهم

   .است شده ثبت موسسه یک سوال هر

 

   . انواع موسسات دخیل در نظارت مالی سیاسی39جدول   

کننده  دریافت موسسه
 ها گزارش

گر  ها/تجسس کننده گزارش بررسی
 تخلفات

های  دیگر نقش
 رسمی

های  بانک داده
 قدیمی

نهاد مدیریت 
 انتخاباتی

95% 19% 9% 98% 

 %55 %32 %30 %32 وزارتخانه*

 نامرتبط %30 %39 %30 سازمان نظارتی

 %30 %0 %30 %8 موسسه ذیربط

 نامرتبط %15 %31 %3 دادگاه



 %31 %11 %31 %33 دیگر

 استفاده کرده است.« موسسه دولتی»های اصلی از عبارت  *بانک داده
 

. است یمال یها گزارش افتیدر محل نیتر جیرا ،یانتخابات تیریمد نهاد هک دهد یم نشان فوق جدول

 ینهادها ،یدولت یها وزارتخانه توسط اغلب بالقوه تخلفات درباره قیتحق و ها گزارش مرور هرچند،

 ستند،ین یکشر ها گزارش ینیبازب ای افتیدر امر در ها دادگاه یوقت. شود یم انجام دادگاه ای و ،یبازرس

 زین را قانون اعمال موارد اغلب در هک شود یم محول بهشان گرید یرسم نقش یک اغلب

مالی  تخلفات وقوع موارد در هک است یمقررات و نیقوان درمورد ها داده کبان در یینها سوال.ردیگ یدربرم

 انواع از ینوع درصد ۰۸ بود، دسترس در اطالعاتشان هک ییا شورهک انیم در. شود یم اعمال ِسیاسی

 ۲۱ جدول  . باشد بوده یرا دیخر شده رکتذ به منجر هک تخلف مورد اگر یحت اند ردهک افتیدر را هیتنب

 گستره شورهاک از یاریبس هک جا آن از  . است مختلف یشورهاک نیقوان در یمقررات هاتیتنب ررکت زانیم
         . رود یم فراتر درصد ۰۱۱ از ۰۸ جدول یینها رقم دارند، یعیوس یمقررات هاتیتنب

 

 . تنبیهات کشورهای مختلف ۱1 جدول

سهم  مجازات

 کشورها

 نظرات

 جریمه نقدی  %۰5 جریمه

از دست دادن بودجه 

 عمومی

 دهد حزب سیاسی )بخشی از( حق بودجه دولتی را از دست می ۲۱%

پولی که خالف قانون بدست آمده باید به موسسه ویژه ای مسترد  %۲۰ غرامت

 شود

 شود حزب سیاسی موقتا فعالیتش قطع می %۰ تعلیق حزب سیاسی

 شود شکل دائمی قطع می فعالیت حزب سیاسی به %۲۱ خروج از ثبت

 حکم زندان برای تخلفات سنگین %5۲ زندان

از دست دادن نامزدی 

 کاندیدا

شخصی که به عنوان نامزد معرفی شده بود از دور رای گیری  ۰۲%

 شود خارج می

از دست دادن جایگاه 

 انتخابی

 دهد اش را از دست می برنده انتخابات، جایگاه رسمی 6%

از دست دادن حقوق 

 سیاسی

شخص حق رای، رقابت در انتخابات و نامزدی و دیگر حقوق  ۰4%

 دهد اش را از دست می سیاسی

 های دیگرو از جمله اخطار و از دست دادن حق شهروندی مجازات %۲۸ غیره

 

 بالقوه مجازات عنوان به آن از شورهاک درصد ۰۵ و است مجازات نوع نیتر عیشا نونکتا ینقد مهیجر

 شده اعمال واقع در مهیجر نیا هک ستین یمعن بدان نیا هرچند ، نندک یم استفاده مالیِ سیاسی تخلفات هیعل

 نیچن شورهاک از یاریبس در هک شود رکذ دیبا و است، حبس تیومکمح مجازات عیشا روش نیدوم. است

    . شود یم اعمال یالملل نیب تقلب ای یرا دیخر مثل تخلفات نیتر یجد یبرا فقط ییها مجازات

 

 باشند مجبور نامزدها ای احزاب هک یمعن نیا به) ندارند غرامت پرداخت یبرا یمقررات شورهاک تیثرکا

 نکمم ،یده غرامت مجازات فقدان در. (بدهند پس اند ردهک افتیدر موجود نیقوان برخالف هک را یا بودجه



 یها کمک افتیدر به همزمان و شوند بزرگ یها مهیجر پرداخت به مجبور نفعیذ یها طرف هک است

 هیعل دولت گروه» شورک نیا در. دهد یم رخ فرانسه در روند نیا مثال. دهند ادامه تر بزرگ یرقانونیغ

 انکام چیه حاضر حال در هک  …  ردهک حیتصر فرانسه دولت» هک است شده رکمتذ(GRECO)    « فساد

 :GRECO 2009a)«  … ندارد وجود یاسیس احزاب به شده دادره یرقانونیغ یها پول مصادره یبرا یقانون

33). )      
  

   .دهد یم نشان را  (۳۲ تا ۳۱ یها سوال) یینها یها سوال جینتا ۲۰ جدول

 . نتایج اجرا و مجازات ۱۱جدول 

بله، در بانک  خیر بله سوال  شماره

 های قبلی داده

نرخ 

R 

های مالی احزاب  چه نهادی)نهادهایی( گزارش ۹1
 کند؟ نامزدها را دریافت میسیاسی و/یا 

 %۰۲ نامرتبط نامرتبط نامرتبط 

ای مسئول بررسی  آیا نهاد )یا نهادهای( ویژه ۹۱
های مالی و/یا تحقیق درباره تخلفات  گزارش

 اند؟ شده
 

 %۸۰ نامرتبط ۲5% ۰5%

چه موسسات دیگری نقش رسمی در نظارت بر  ۹۱
 مسائل مالیِ سیاسی دارند؟

 %۸۰ نامرتبط 5۰% %*4۰

هایی برای تخلفات مالیِ سیاسی  چه مجازات ۹3
 درنظرگرفته شده است؟

 %۰۱ نامرتبط 4% *%*۰6

% کشورها هیچ 5۰که  % کشورها شناسایی شد، در حالی 4۰*برای این سوال یک موسسه دیگر نیز در 

کند، برای ایفای یک نقش رسمی در بازرسی امور  های مالی را دریافت می نهادی غیر از آن که گزارش

 مالِی سیاسی ندارند. 

% کشورهای 4ده شده بود، % کشورها گنجان۰6**برای این سوال، نوعی مجازات نیز رد قوانین 

 باقیمانده چنین مقرراتی نداشتند.
های معتبری است که به هر سوال داده شده و نه الزاما بر  درصدهای این جدول بر اساس شمار کلی پاسختذکر: 

 اساس شمار کلی کشورهای لحاظ شده در بانک داده های اطالعاتی. 

 

 

                                               رگید یرهایمتغ و یدیلک مسائل مالیِ سیاسی، مقررات. ۱ 

 

 یها داده کبان از یاطالعات فصل نیا بخش نیاول ،مالیِ سیاسی نیقوان مفهوم یبررس آغاز منظور به

 مرتبط رهایمتغ از یشمار به هک ندک یم یبررس را «یانتخابات یارکهم و یراسکدم یالملل نیب موسسه»

 در گرانید بخش الهام میدواریام هک شود، ستهینگر هیاول لیتحل یک عنوان به دیبا فصل نیا مبحت   . است

 رابطه هک است مربوط حوزه دو به مالحظه مورد یرهایمتغ  . باشد دست نیا از یمسائل تر قیعم مطالعات

 به فصل نیا دوم بخش  . فساد سطح و  ( یآزاد ای )  یراسکدم سطح  : دارند استیس در پول نقش با یتنگاتنگ

 امور تیشفاف و نامزدها، و یاسیس احزاب انیم رابطه  : پردازد یم مالیِ سیاسی مقررات در یدیلک امر دو

                . مالیِ سیاسی

  



  مالیِ سیاسی مقررات و یآزاد سطح (الف

 یزمان تنها شورهاک هک است، متعلق اصالحات « دوم نسل» به مالیِ سیاسی مقررات هک شود یم گفته یگاه

 در رقابت یلک تیماه و انتخابات ییاجرا اتیه مانند یتر یفور مسائل هک نندک یمعرف را آن توانند یم

 پول مسئله شود، شتریب شورک یک در یاسیس« توسعه» هرچه  . باشند ردهک فصل و حل  را یاسیس سپهر

       . ابدی یم یبهتر یسامانده استیس در

 سطح و مقررات انواع وجود انیم ،یشورک هر در هک رفت یم انتظار ، بود حیصح مبحث نیا اگر

    یآزاد خانه یبند طبقه هک آن با . باشد برقرار یارتباط «یاسیس توسعه» ای یراسکدم

(<http://www.freedomhouse.org/report-types/freedom- world>) یقیدق سنجش یآزاد از 

 ارک نیاول نیبنابرا  . ندک عمل دیمف واسطه ریمتغ یک مثابه به تواند یم آن یها داده اما نباشد، مقوله نیا از

 خانه ار،ک نیا یبرا  . ریخ ای دارند ربط شده وضع مقررات به شورک یک یآزاد سطح مینیبب هک است نیا

 انیم از  . است ردهک یبند دسته «رآزادیغ» و «آزاد مهین» ،«آزاد» یعناو ریز را شورهاک یآزاد

 در شورک ۲۳ و دوم گروه در شورک ۵۸ اول، گروه در شورک ۸۰ ها، داده کبان در موجود یشورهاک

 یبند دسته «رآزادیغ» گروه جزو یهمگ ستند،ین ها داده کبان در هک یشورک ۰۲  . رندیگ یم قرار سوم گروه

             . شوند یم

 

  . است مالیِ سیاسی مقررات وجود ینیب شیپ یبرا یفیضع اریمع یآزاد سطح هک گفت توان یم یلک بطور

 در شتریب  ( بخش نیا در شده یبررس مورد ۲۱ تر قیدق طور به )  ها داده کبان در موجود نیقوان مسلما،

 طور  به   : ستین ادیز تفاوت وجود، نیا با  . «رآزادیغ» یشورهاک در تا دارند رواج «آزاد» یشورهاک

 یبرا ۵۲۸ و )  «رآزادیغ» یشورهاک یبرا ۳۲۸ مقابل در ،«آزاد» یشورهاک یبرا ۵۲۸ نیانگیم

 سطح با مرتبط یها انیجر در یمنطق یالگو چند هک رسد یم نظر به ، عالوه به . ( «آزاد مهین» یشورهاک

 یبرا هک است مبرهن اما شود ینم یریچندمتغ یها لیتحل وارد گزارش نیا. باشد داشته وجود یآزاد

                  . ردیگ صورت دیبا یشتریب قاتیتحق گرید یرهایمتغ یبررس

  
 یبند طبقه یشورهاک. است کاند عموما تفاوت ،یعموم یها بودجه و یمال یها کمک تیممنوع نظر از

   است نکمم هک نند،ک ممنوع را یخارج یمال یها کمک هک دارد احتمال شتریب «رآزادیغ» عنوان ریز شده

 و یاسیس احزاب به دولت ارانکمانیپ ینقد یها کمک شورهاک نیهم هک نیا احتمال س،کبرع. باشد یمنطق

   .است مترک نندک ممنوع را داهایاندک

  
 میمستق یاعطا به آن ربط احتمال و شورک یک در یآزاد سطح انیم شده، گفته گرید یجا در هک همانطور

 مخصوصا و «آزاد مهین» یشورهاک. (Ohman 2011: 4) ستین یارتباط ،یاسیس احزاب به یعموم بودجه

 ینامزدها یبرا را ها رسانه به یشتریب گانیرا یدسترس« آزاد» یشورهاک به نسبت  «رآزادیغ»

    . ندک ینم صدق یاسیس احزاب درمورد امر نیا هرچند ، نندک یم فراهم یانتخابات

  
 اعمال تیمحدود مخارج، و ینقد یها کمک یاهدا زانیم بر هک دارد احتمال مترک «رآزادیغ» یشورهاک

 یشورهاک یبرخ در. ستین ادیز -نقد وجه یاهدا یها تیمحدود مورد در ژهیبو-تفاوت اما نندک
 ژهیبو دهند، حیترج را یخصوص یها بودجه بر تیمحدود ها دولت هک است نکمم یحت ،یکراتکردمیغ

   .باشند داشته دست یدولت منابع از گسترده سوءاستفاده ارک در خودشان اگر

 یشورهاک در نامزدها و یاسیس احزاب. دارد وجود یمبهم رابطه ،یمال تیشفاف و یآزاد سطح انیم

 به یربط نیا هرچند دارند، انتخابات با رابطه در یمال گزارش ارائه به یمترک الزام «رآزادیغ»



 از شتریب برابر دو یمال یها گزارش «آزاد» یشورهاک در نیهمچن. ندارد احزاب منظم یها گزارش

 چه یا رابطه نیچن تیماه هک نیا. ردیگ یم قرار عموم دسترس در و شود یم یعلن ،«رآزادیغ» یشورهاک

   .دارد یشتریب قاتیتحق به ازین باشد، تواند یم

 

 . تحلیل نتایج بر اساس سطح آزادی در کشورها ۱۱ جدول

 

  

نیمه  رایگان سوال  ۱

 رایگان

 غیررایگان

های  ممنوعیت

 کمک مالی

    

 یاسیس احزاب به یخارج یمال کمک یاهدا بر ایآ   ۱

   رد؟ی وجود داتیممنوع

6۰% ۰۰% ۸۰% 

 داهایاندک به یخارج یمال کمک یاهدا بر ایآ ۱

 دارد؟ وجود یتیممنوع

5۲ 5۰ 5۱ 

 به بزرگ یها تکشر یمال کمک یاهدا بر ایآ 3

 د؟دار وجود یتیممنوع یاسیس احزاب

۲۲ ۲۲ ۲۱ 

 به بزرگ یها تکشر یمال کمک یاهدا بر ایآ 4

   دارد؟ وجود یتیممنوع داهایاندک

۲6 ۲۲ ۰۲ 

 طرف یها تکشر یمال کمک یاهدا بر ایآ 5

 یاسیس احزاب بر یدولت مهین ای دولت قرارداد

 دارد؟ وجود یتیممنوع

5۰ 4۲ ۲۰ 

 طرف یها تکشر یمال کمک یاهدا بر ایآ 6

 یتیممنوع داهایاندک بر یدولت مهین ای دولت قرارداد

 دارد؟ وجود

44 ۲۰ ۲۰ 

 بر یارگرک یها هیاتحاد یمال کمک یاهدا بر ایآ 7

     دارد؟ وجود یتیممنوع یاسیس احزاب

۲۲ ۲۲ ۰6 

 بر یارگرک یها هیاتحاد یمال کمک یاهدا بر یاآ 8

 دارد؟ وجود یتیممنوع داهایاندک

۲۲ ۲۲ ۰۱ 

 احزاب بر ناشناس منابع یمال کمک یاهدا بر ایآ 9

 دارد؟ وجود یتیممنوع یاسیس

6۲ ۰۲ 64 

 داهایاندک بر ناشناس منابع یمال کمک یاهدا بر ایآ ۱1

 دارد؟ وجود یتیممنوع

6۰ 6۰ ۲۰ 

 ای یاسیس احزاب به یدولت منابع یاهدا بر ایآ ۱۱

 بودجه استثنا به )  دارد؟ وجود یتیممنوع داهایاندک

      ( مقرر یعموم

۸5 ۸۰ ۰۰ 

 منابع یاهدا گرید الکاش بر یگرید تیممنوع ایآ ۱۱

 دارد؟ وجود یمال

5۲ 5۱ 4۰ 

    های  محدودیت



 اهدای کمک مالی 

آیا بر میزان پولی که یک حامی مالی می تواند به  ۱3

حزب سیاسی در مدت زمان خاص پرداخت کند 

 (نه الزاما زمان انتخابات)محدودیت وجود دارد؟ 
 

۲6 ۲6 ۲5 

تواند در  میزان پولی که یک حامی مالی میآیا  ۱5

ارتباط با انتخابات به یک حزب سیاسی پرداخت 

 کند، سقف دارد؟

۲۰ ۲4 ۰۰ 

تواند به یک  آیا میزان پولی که یک حامی مالی می ۱7

 کاندیدا اهدا کند سقف دارد؟
۲۲ ۲5 ۲6 

     بودجه عمومی

آیا تدارکی برای ارائه بودجه عمومی به احزاب  ۱9
 سیاسی وجود دارد؟**

 

۰۲ 5۰ 6۸ 

آیا تدارک اعتباری برای دسترسی رایگان یا  ۱3
 ها وجود دارد؟ سوبسیددار اجزاب به رسانه

6۰ ۰۰ 65 

آیا تدارک اعتباری برای دسترسی رایگان یا  ۱5
 ها وجود دارد؟ سوبسیددار کاندیداها به رسانه

۲۸ 5۸ 6۰ 

عمومی آیا اعتباری برای انواع دیگر بودجه  ۱6
 غیرمستقیم وجود دارد؟

۰۰ 6۲ 5۲ 

آیا اعتباری از بودجه مستقیم عمومی به احزاب  ۱7
سیاسی وجود دارد که با برابری جنسیتی در میان 

 کاندیداها مرتبط باشد؟

۰۲ ۰۸ 4 

های مالی در  آیا اعتبارات دیگری به شکل مشوق ۱8
نظرگرفته شده که برابری جنسیتی در احزاب 

 ترغیب کند؟سیاسی را 

۰ ۸ ۱ 

های  ممنوعیت

 مخارج

    

 آیا خرید رای ممنوع است؟ ۱9
 

۰5 ۰6 ۸۸ 

آیا استفاده از منابع دولتی به نفع یا علیه یک حزب  31
 سیاسی یا کاندیدا ممنوع است؟

 

۸5 ۰۱۱ ۰۲ 

های  محدودیت

 مخارج

    

آیا بر میزان مخارج یک حزب سیاسی محدودیتی  3۱
 وجود دارد؟

۲۰ ۲4 ۲ 

آیا بر میزان مخارج یک کاندیدا محدودیتی وارد  33
 است؟

4۸ 5۱ ۲6 



 

     شفافیت مالی

آیا احزاب سیاسی باید به طور منظم درباره مسائل  12
 شان گزارش دهند؟ مالی

۰4 ۰5 ۰4 

آیا احزاب سیاسی باید مسائل مالی مرتبط با  13
 های انتخاباتی را گزارش دهند؟ کمپین

5۰ 6۰ ۲۲ 

شان در ارتباط  آیا کاندیداها باید درباره مسائل مالی 13
 ها گزارش دهند؟ با کمپین

66 64 ۲۰ 

های احزاب  آیا اطالعات درج شده در گزارش 18
 سیاسی و/یا نامزدها عمومی شود؟

۸۵ 6۰ 4۱ 

های احزاب سیاسی و/یا نامزدها باید  آیا گزارش 11
 کند؟های مالی را فاش  دهندگان کمک هویت ارائه

۸۰ ۰5 ۸۲ 

 

  مالیِ سیاسی مقررات و فساد مفهوم (ب

 توجه مورد تواند یم یتئور نیچند ،مالیِ سیاسی مقررات و نیقوان وجود و فساد انیم ارتباط مورد در

 استتیس در پول مورد در یشتریب مقررات شود، یم گرفته  یجد فساد مسئله هک ییشورهاک در. ردیگ قرار

 یدسترس هک نندک دییتا را یمقررات تا ندارند دوست استمدارانیس فاسد، اریبس جوامع در. دارد وجود

   .درآورد نترلک تحت را پول به خودشان

  

 یمال یجد التکمش با شورک یک دهد یم نشان هک ندک عمل یاریمع مانند تواند یم مالیِ سیاسی مقررات

 از ییباال سطح. ندک اصالح را ها آن قانون قیطر از تا ندک یم تالش و است مواجه اش یاسیس نظام در

  .رود یم باال فساد سطح هک باشد ییها زمان در یموقت یا دهیپد تواند یم مالیِ سیاسی مقررات

  
 یشورهاک در فساد سطح هک ندارد وجود یشاخص متاسفانه و پردازد یم مسائل سطح به فقط گزارش نیا

 کادرا شاخص» شاخص، نیا به نیتریکنزد. -دارد یرقانونیغ یتیماه فاسد هرچند -دهد نشان را مختلف

 را «یعموم بخش فساد از افتیدر سطح» و ندک یم نییتع « یالملل نیب تیشفاف» سازمان هک است «فساد

   .ندک یم یریگ اندازه

  

 کبان یرهایمتغ و ها آن شاخص انیم هک دهد یم نشان «یالملل نیب تیشفاف» یشناس روش بر یمرور

 یک نجایا  . باشد یهمپوشان دینبا ،«یانتخابات یارکهم و یراسکدم یالملل نیب موسسه»  یاطالعات یها داده

 واحد از یسوال درباره «الملل نیب تیشفاف» شاخص با ها داده کبان یرهایمتغ تداخل آن و هست استثنا

 از استفاده و صیتخص بر مکحا یریپذ تیمسئول و مشخص یروندها» درباره سوال  . است یاقتصاد یتیامن

        . شوند ریتعب مفهموم، نیا در دقت با دیبا ۲۱ تا ۰۰ یها  پرسش هک یمعن بدان ، است «یعموم بودجه

  

  
 یبرا  . دهد یم قرار استفاده مورد را  ( سالم اریبس )  ده تا  ( فاسد اریبس )  یک از یاسیمق فساد، کادرا شاخص 

 ۸ -  ۲،۰ ؛ ( فساد کادرا یباال سطح )  ۲ - ۰  : شد یبند میتقس گروه سه به ها داده کبان در اسیمق سه،یمقا لیتسه

 یشورهاک یتمام یالملل نیب تیشفاف  .( فساد کادرا نییپا سطح )  ۰۱ -  ۸،۰ و ؛ ( فساد کادرا انهیم سطح ) 

 ما مقابل در را شورهاک از ییتا ۰۸۰ گروه یک و ندک ینم یبند طبقه را مالیِ سیاسی یها داده در موجود



                                   . هستند کوچک ییها رهیجز عمدتا بیغا یشورهاک اما دهد، یم قرار

 ردکعمل یآزاد سطح از مقررات، وجود ینیب شیپ ارک در فساد کادرا هک رسد ینم نظر به ،یلک طور به

 است، درصد ۰۵ «رآزادیغ» و «آزاد» شورک یک نیب  ( یمنف ای مثبت )  نیانگیم تفاوت  . باشد  داشته یبهتر

           . است درصد ۰۲ ن،ییپا و باال فساد کادرا سطح با ییشورهاک نیب تفاوت نیانگیم هک یدرحال

 در یخارج یمال یها کمک ردنک ممنوع به شیگرا  . است یلکمش ارک زین کیت یرهایمتغ ریتعب و لیتحل

 در یارگرک یها هیاتحاد یسو از یمال کمک تیممنوع احتمال هک یحال در است تر محتمل فاسد یشورهاک

 بودجه دادن و یمال یها کمک محدودساختن به یمترک شیگرا نیهمچن شورهاک نیا  . است مترک ها آن

. دهند ربط یتیجنس یبرابر به را یعموم بودجه تا دارند شیگرا شتریب اما ، دارند احزاب به میمستق یعموم

 نه و) نامزدها به را ها رسانه به گانیرا یدسترس انکام مترک دارند، نییپا فساد کادرا سطح هک ییشوهاک

        . دهند یم (یاسیس احزاب

 با. باشد داشته وجود یمال تیشفاف درباره الگو یک از یا نشانه دیشا الف،. ۲ بخش در یآزاد سطح مشابه

 یمال گزارش مترک فاسد، یشورهاک انتخابات، مورد در یاسیس احزاب یبرا یمال گزارش الزام یاستثنا

 علت رابطه از یزیچ میتوان ینم هک آن با. شوند یم یمال انیحام تیهو اعالم خواستار ای و نندک یم مطالبه

 تر مکمح تیشفاف نیقوان و فساد (کادرا مک دست) تر نییپا سطح انیم هک رسد یم نظر به م،یینگو یمعلول و

   .است برقرار ارتباط

    
 در یمشخص ارتباطات هک است کیحا فساد، کادرا و یآزاد سطح و مالیِ سیاسی مقررات وجود سهیمقا

 باشند ردهک طرح را ییها  پرسش وتاهک قیتحق دو نیا هک است نیا ما دیام حال، نیا با. دارد وجود انیم نیا
 در موجود اطالعات هک دهند نشان را ییها راه و نند،ک طلب را یشتریب قیدق قاتیتحق هک

     . ردیگ قرار استفاده مورد« یانتخابات یارکهم و یراسکدم یالملل نیب موسسه»  یها داده
 

   تحلیل نتایج بر اساس سطح ادراک فساد در کشورها  . ۱3 جدول

سطح  سوال  شماره

 پایین

سطح 

 متوسط

سطح 

 باال

های  ممنوعیت

 کمک مالی

    

 یاسیس احزاب به یخارج یمال کمک یاهدا بر ایآ   ۰

   رد؟ی وجود داتیممنوع

54% 6۰ ۰۲ 

 داهایاندک به یخارج یمال کمک یاهدا بر ایآ ۲

 دارد؟ وجود یتیممنوع

4۲ 5۲ 54 

 به بزرگ یها تکشر یمال کمک یاهدا بر ایآ ۲

 د؟دار وجود یتیممنوع یاسیس احزاب

۲۲ ۲4 ۲۱ 

 به بزرگ یها تکشر یمال کمک یاهدا بر ایآ 4

   دارد؟ وجود یتیممنوع داهایاندک

۲4 ۲۰ ۰۸ 

 طرف یها تکشر یمال کمک یاهدا بر ایآ 5

 یاسیس احزاب بر یدولت مهین ای دولت قرارداد

 دارد؟ وجود یتیممنوع

5۲ 6۱ ۲6 

 طرف یها تکشر یمال کمک یاهدا بر ایآ 6

 یتیممنوع داهایاندک بر یدولت مهین ای دولت قرارداد

۲6 4۰ ۲۲ 



 دارد؟ وجود

 بر یارگرک یها هیاتحاد یمال کمک یاهدا بر ایآ ۰

     دارد؟ وجود یتیممنوع یاسیس احزاب

۲۲ ۲5 ۰۸ 

 بر یارگرک یها هیاتحاد یمال کمک یاهدا بر یاآ ۸

 دارد؟ وجود یتیممنوع داهایاندک

۲۲ ۲۲ ۰6 

 احزاب بر ناشناس منابع یمال کمک یاهدا بر ایآ ۰

 دارد؟ وجود یتیممنوع یاسیس

۰5 6۰ 65 

 داهایاندک بر ناشناس منابع یمال کمک یاهدا بر ایآ ۰۱

 دارد؟ وجود یتیممنوع

65 5۰ 5۲ 

 ای یاسیس احزاب به یدولت منابع یاهدا بر ایآ ۰۰

 بودجه استثنا به )  دارد؟ وجود یتیممنوع داهایاندک

      ( مقرر یعموم

۸5 ۸۱ ۰۱ 

 منابع یاهدا گرید الکاش بر یگرید تیممنوع ایآ ۰۲

 دارد؟ وجود یمال

5۲ 5۱ 4۸ 

های  محدودیت

 اهدای کمک مالی 

    

آیا بر میزان پولی که یک حامی مالی می تواند به  ۰۲

حزب سیاسی در مدت زمان خاص پرداخت کند 

 (نه الزاما زمان انتخابات)محدودیت وجود دارد؟ 
 

4۰ ۲۲ ۲6 

تواند در  میآیا میزان پولی که یک حامی مالی  ۰5

ارتباط با انتخابات به یک حزب سیاسی پرداخت 

 کند، سقف دارد؟

۲۰ ۲۲ ۲۰ 

تواند به یک  آیا میزان پولی که یک حامی مالی می ۰۰

 کاندیدا اهدا کند سقف دارد؟
۲۲ ۲۲ ۲6 

     بودجه عمومی

آیا تدارکی برای ارائه بودجه عمومی به احزاب  ۰۰
 سیاسی وجود دارد؟**

 

۸5 ۰4 5۰ 

آیا تدارک اعتباری برای دسترسی رایگان یا  ۲۲
 ها وجود دارد؟ سوبسیددار اجزاب به رسانه

6۲ ۸۲ 6۲ 

آیا تدارک اعتباری برای دسترسی رایگان یا  ۲5
 ها وجود دارد؟ سوبسیددار کاندیداها به رسانه

۰۰ 5۱ 6۱ 

آیا اعتباری برای انواع دیگر بودجه عمومی  ۲6
 غیرمستقیم وجود دارد؟

۸۸ 6۰ 6۲ 

آیا اعتباری از بودجه مستقیم عمومی به احزاب  ۲۰
سیاسی وجود دارد که با برابری جنسیتی در میان 

 کاندیداها مرتبط باشد؟

4 ۲۱ ۰۰ 

 ۲ ۰4 ۸های مالی در  آیا اعتبارات دیگری به شکل مشوق ۲۸



نظرگرفته شده که برابری جنسیتی در احزاب 
 سیاسی را ترغیب کند؟

های  ممنوعیت

 مخارج
    

 آیا خرید رای ممنوع است؟ ۲۰
 

۰۱۱ ۰۲ ۰۲ 

آیا استفاده از منابع دولتی به نفع یا علیه یک حزب  ۲۱
 سیاسی یا کاندیدا ممنوع است؟

 

۸۱ ۰۲ ۰5 

های  محدودیت

 مخارج
    

آیا بر میزان مخارج یک حزب سیاسی محدودیتی  ۲۰
 وجود دارد؟

۲۲ 4۲ ۲4 

کاندیدا محدودیتی وارد آیا بر میزان مخارج یک  ۲۲
 است؟

 

4۰ 56 ۲۸ 

     شفافیت مالی

آیا احزاب سیاسی باید به طور منظم درباره مسائل  12
 شان گزارش دهند؟ مالی

۰۲ 6۰ ۰۲ 

آیا احزاب سیاسی باید مسائل مالی مرتبط با  13
 های انتخاباتی را گزارش دهند؟ کمپین

5۱ 5۰ 5۱ 

شان در ارتباط  مسائل مالیآیا کاندیداها باید درباره  13
 ها گزارش دهند؟ با کمپین

6۸ 6۰ 54 

های احزاب  آیا اطالعات درج شده در گزارش 18
 سیاسی و/یا نامزدها عمومی شود؟

۸۸ ۸۱ 6۰ 

های احزاب سیاسی و/یا نامزدها باید  آیا گزارش 11
 های مالی را فاش کند؟ دهندگان کمک هویت ارائه

۸۸ ۸۲ ۰۲ 

 
   نامزدها و یاسیس احزاب  ( ج

 اطالعات قیطر از هک رسد یم انیپا به مهم اریبس تم دو درباره گرید وتاهک مبحث یک با گزارش نیا

     . اند شده برجسته ها داده کبان در موجود

 به ملزم شانینامزدها و یاسیس احزاب اگر  . است یاتیح یسوال داها،یاندک و یاسیس احزاب انیم ارتباط

 هک شود یم باز یربطیذ یها طرف قیطر از پول شدن زهیانالک یبرا یفرار راه نباشند، یمال گزارش ارائه

 از نه و احزاب از نه شورهاک درصد ۳۰ هک تیواقع نیا ب،یترت نیا به  . ستندین یده گزارش به مجبور

 است کیحا نیهمچن یاطالعات یها داده کبان  . است نیآفر لکمش یامر خواهند، ینم یمال گزارش نامزدها

 شورهاک از یبرخ و نامزدها، تا شود یم اعمال یاسیس احزاب بر شتریب یمال یها کمک تیممنوع هک

           . یاسیس احزاب بر نه و نندک یم اعمال داهایاندک بر تنها را مخارج تیمحدود

 

     : قاتشانیتحق هک است نیالت یایکآمر ارترک زکمر و الملل نیب تیشفاف سازمان یها افتهی مشابه ها افتهی نیا



 دور را یانتخابات تیریمد ینهادها به یمال یها گزارش اغلب داهایاندک تیریمد تحت منابع دهد یم نشان … 

 و عمق … شود یم یعلن یبرا مترک احزاب، تیریمد تحت منابع به نسبت نامزدها منابع جهینت در  . زند یم

 عمده یضعف اند، ردهک اعالم داهایاندک هک یمنابع در تیشفاف فقدان…شود یم داده فیتخف ها گزارش تیلک

 آن شود، انجام مستقل یداهایاندک توسط هک یا بودجه یآور جمع. است منطقه در یاسیس ِ یمال یها نظام در

 حزب یک توسط هک یا بودجه یآور جمع تا دهد یم قرار پول منبع اهداف جهت در شتریب را دایاندک

 مناسبت بر یشخص منافع تیارجح و نفوذ خطر امر نیا. برد یم باال را کسیر نیا و است گرفته صورت

         (۰۲ :۲۱۱۰ ارترک زکمر و یالملل نیب تیشفاف). ندک یم دیتشد را یعموم

  
 یسو از اغلب انتخابات پول ،ییقایآفر یشورهاک از یاریبس در. ستین نیالت یایکآمر مختص تنها امر نیا

 قبول در نامزدها نه و یاسیس احزاب تیممنوع. ردیگ یم قرار چالش مورد احزابشان نه و داهایاندک

 یها یراسکدم مورد در مسئله نیا. شود یم نیآفر لکمش قایآفر یانتخابات استیس در ،یمال یها کمک

  :دیگو یم آلمان مورد در فساد هیعل ها ومتکح گروه هک همانطور. ندک یم صدق زین تر یمیقد

 در تکمشار یمترک فرصت مستقل ینامزدها شود، یم زکتمر یاسیس احزاب بر هک آلمان ستمیس در

 یک توسط پول افتیدر مانع تواند ینم یزیچ چیه ،یمراسم چیه در اما. دارند یانتخابات یها نیمپک

 به یپول میمستق یها کمک. شود یخصوص نندگانک کمک از پارلمان منتخب عضو یک ای و یحزب یدایاندک

 یبررس آلمان یاسیس احزاب قانون در ابدا و اصال ستند،ین بوندستاگ عضو هک یینامزدها

 در گرید بار یک هک یپارلمان ندگانینما و وارد تازه یداهایاندک یحقوق رفتار در نیبنابرا…شود ینم

 برعهده دا،یاندک متبوع حزب به یافتیدر یها کمک انتقال…شود یم جادیا خدشه نند،ک یم تکشر انتخابات

 یک از احزاب نیقوان انیم یمشخص یناموزون هک رسد یم نظر به ،یمال تیشفاف نظر از…است پارلمان

 امر نیا باشد؛ داشته وجود گرید یسو از منتخب مسئوالن و داهایاندک و (یاسیس احزاب قانون تحت) سو

   (اف ۲۲ :یب۲۱۱۰ وکگر). دهد یم قرار ریتاث تحت را یاسیس احزاب قانون یارآمدک

  
کند. امکان  شان ایفا می ناظران قانونی باید بررسی جامعی بر نقشی داشته باشند که پول در نظام سیاسی  

و این خطر عمده هم وجود دارد که این کار به  -ندارد که یک سیستم نظارتی بدون اشکال خلق کرد

 نظر گرفته شود. ها و نقششان در نظام سیاسی باید در تمامی طرف -های سیاسی لطمه جدی بزند آزادی

 

 د( شفافیت در امور مالیِ  سیاسی

کم ارائه نوعی  درصد کشورها دست ۸۸بررسی موثر نقش پول در سیاست مستلزم شفافیت است. این که 

 و یراسکدم یالملل نیب موسسه» های  کننده است. تا حدی که مقایسه داده کنند، دلگرم گزارش را مطالبه می

رسد که قوانین شفافیت در حال  دهد، به نظر می تغییرات به مرور زمان را نشان می «یانتخابات یارکهم

 . بیشتر است  گیری هرچه همه
 

دقتی  اما موارد متعددی نیز مایه نگرانی است. اگر احزاب و کاندیداها در کشورهای مختلف بدانند که بی

کند، بعید است که تمایلی به ارائه  میها شناسایی نخواهد شد و خطر تنبیه آنها را تهدید ن در گزارش

ای که از مرور بر بانک  خود نشان دهند. چشمگیرترین یافته  اطالعات دقیق درمورد مسائل مالی

که  –کشور  14حاصل شده این است که  «یانتخابات یارکهم و یراسکدم یالملل نیب موسسه» های  داده

دهی  درصد کشورهایی است که رسما وظیفه گزارش 96ها و  یک چهارم کشورهای لحاظ شده در داده

های مالی و یا تحقیق  قانونی ندارند که یک موسسه خاص را به عنوان مسئول بررسی گزارش -دارند

این کشورها از تعهد به خواسته کنوانسیون ضد فساد سازمان ملل متحد، فاصله . درباره تخلفات معرفی کند

شفافیت در بودجه کاندیداتوری برای دفاتر ...»باید تالش کنند تا  زیادی دارند که بر اساس آن کشورها



 ( 1.1آرت .« )عمومی و یا بودجه احزاب سیاسی را شفاف سازی کنند
 

ها می توانند مشکالت ناشی از بازرسی ضعیف رسمی را  در برخی مواقع، جامعه مدنی هشیار و رسانه

این نهادها به سوابق مالی که کاندیداها و احزاب ارائه اما در بسیار از موارد، از آنجا که . کاهش دهند

نگران کننده . امری است بسیار دشوار مالیِ سیاسی، کار نظارت موثر بر مسائل اند دسترسی ندارند کرده

های  ها منبع درآمد احزاب سیاسی و کمپین درصد کشورها، الزم نیست که گزارش 91است که در 

های ارائه شده لزومی ندارد که  درصد از کشورها، گزارش91بدتر آن که، در . انتخاباتی را اعالم کنند

در چنین . کننده در اختیار عموم قرار گیرد توسط احزاب سیاسی، یا کاندیداها و یا نهادهای دریافت

 . نیافتنی است مواردی، شفافیت در مسائل مالیِ  سیاسی، چیزی دست
خود را طراحی کند، چهار مولفه باید همواره درنظر  مالیِ سیاسیبا آن که هر کشوری باید سیستم قوانین 

 : گرفته شود
احزاب سیاسی و نامزدهای انتخاباتی باید ملزم به ارائه صورت مالی دقیقی شوند . گزارش مالی .۰

 . که بار اضافی تحمیل نکند

نحوه جریان  ها باید حاوی اطالعات مناسب و کافی باشند که به فهم این گزارش. فهم جریان پول .۲

حامیان مالی کوچکتر، نفع مشروعی در اعالم نشدن نامشان . پول در سیستم سیاسی کمک کند

دارند اما در مورد حامیان عمده مالی، حق مدیران انتخاباتی به دانستن منبع پول بر مالحظات 

 . کند کاری درباره هویت حامیان، غلبه می مخفی

ای مالی و تحقیقات درباره تخلفات بالقوه باید بر عهده ه حکم بررسی گزارش. حکم بررسی مستقل .۲

تمهیدات بازدارنده و تنبیهات متناسب نیز باید درنظرگرفته . یک سازمان مستقل و توانا قرار گیرد

 . شود، هرچند هدف اولیه ترغیب به شفافیت و تعهد است

ترین بیان و زبان ممکن  های مالی باید به ساده اطالعات موجود در گزارش. علنی کردن اطالعات .4

 . بدون این گام آخر، شفافیت میسر نخواهد شد. در دسترس عموم قرار گیرد

 
های ذینفع  طرف. رعایت چهار مولفه فوق متضمن شفافیت درباره پول در نظام سیاسی نیست

های دررو در سیستم   معموال به پنهان کردن اطالعاتی خاص عالقه دارند و همواره به دنبال راه

هرچند، یک نظام شفاف که به درستی طراحی شده، گامی اساسی در . هستند تا آنها را پنهان کنند

 . تحکیم کنترل دمکراتیک امور مالی در نظام سیاسی است
 

 گیری نتیجه
درباره  «یانتخابات یارکهم و یراسکدم یالملل نیب موسسه» های  هدف از این گزارش معرفی داده         

های  های کلی درچارچوب داده مقررات مالیِ  سیاسی در کشورهای جهان است که گرایش

 -های اطالعاتی درست مانند خود بانک داده -هدف این گزارش . کند اطالعاتی خود را عرضه می
مالی تشویق و تسهیل تحقیقات بیشتر درباره موضوع در آینده و همچنین به کارگیری قوانین 

توان در سطوح  ها می های اطالعاتی جهانی است اما از این داده با آن که بانک داده. است ِسیاسی

 . منطقه ای و ملی نیز استفاده کرد
 

های  ، و با تاکید بر مقایسهمالیِ سیاسیبر اساس هفت گروه سوال درباره قوانین نظام  1فصل          

 116مورد داده از  1444ررسی برپایه حدود این ب. کند ای، بانک اطالعاتی را بررسی می منطقه
های مختلفی در کشورهای گوناگون انتخاب   گزینه. ها، بنا شده است کشور موجود در بانک داده

 . شدند تا مشکالت مشابه بررسی شده و نقاط نگرانی مشخص شود



         
اند که به گرایش های جهانی و  شدهارائه « های کلیدی  یافته»نتایج اصلی این تحلیل در بخش          

های  امید ما این است که این تحلیل اولیه محققان عالقمند به انجام مقایسه. پردازد ای می منطقه

 . تر را تشویق و ترغیب کند عمیق
 

های  ، مقایسه بین مقررات مالیِ  سیاسی و سطح آزادی و میزان فساد انجام شده تا راه9در فصل          

تری از قوانین و  با دیگر منابع نشان داده شود تا فهم عمیقهای اطالعاتی  بانک دادهترکیب 

سطح آزادی و تجربه فساد انتخاب شدند تا ارتباط  میان . مقررات مالیِ  سیاسی حاصل شود

با توسعه سیاسی، و از سوی دیگر ارتباط میان مقررات با سطح فساد  مالیِ سیاسیمقررات 

ات اولیه نشان داد که چندین حلقه ارتباطی مشخص وجود دارد، و برای فهم تحقیق. بررسی شود

های دیگر نیز  روش. ، به تحقیقات بیشتر نیاز استمالیِ سیاسینقش مقررات در ارتباط با مبحث 

های اجتماعی باید  و دیگر پدیده مالیِ سیاسیارتباطات معمول ممکن میان مقررات باید برای کشف 

 . دکار گرفته شو به
رابطه میان حزب سیاسی و مسائل مالی نامزد، و : کند بر دو تم مهم تمرکز می 9بخش دوم فصل          

در این بخش گفته شد که کشورها هنگام اعمال محدودیت . سطح شفافیت در نقش پول در هر کشور

و احزاب های مالی و مخارج، و همچنین در راستای شفافیت، باید مسائل مالی نامزدها  بر کمک

 .سیاسی را مشترکا بررسی کنند
 

است و چهار مولفه در  مالیِ سیاسیسپس گفته شد که شفافیت نقطه عطفی در هر گونه بررسی نظام         

رسیدن به شفافیت نقش پول در سیاست ملل الزامی هستند، هرچند شفافیت کامل هرگز تضمین 

 . شود نمی
 

تواند نقشی  های جهان در ایجاد اصالحات در کشورهای دیگر، می آگاهی از قوانین دیگر بخش         

البته هیچ کشوری نباید بدون قید و شرط قوانین و مقررات جای دیگری را . بسیار مهم داشته باشد

پول در گیرنده باید بررسی جامعی درباره نقش  در هر مورد، مراجع تصمیم. کپی و  اعمال کند

 . نظام سیاسی خودشان داشته باشند و بعد قوانینی را برداشت کنند که برای آن کشور مناسب است
 

 مستقیما «یانتخابات یارکهم و یراسکدم یالملل نیب موسسه» های اطالعاتی  با آن که دو بانک داده         
ه، نشان موسسو بانک جدید  9441مربوط به سال قدیمی  بانکقابل مقایسه نیستند، مقایسه میان 

بانک . در جهان در حال گسترش و پیچیدگی روزافزون است مالیِ سیاسیدهد که مقررات  می

توانند تفاوت قوانین را مطالعه کنند،  قدیمی روی وبسایت موسسه قابل دیدن است و عالقمندان می

 . بخصوص در سطح ملی
هایی کمک کرده باشد که پاسخگویی به آنها  ری پرسشگی امیدواریم که این معرفی کوتاه به شکل        

هایی را پیش روی قرار دهد که موارد استفاده از  تر باشد، و راه مستلزم تحقیقات بیشتر و دقیق

هایی که در بانک  فراموش نکنید که جدای از پاسخ. اطالعات موجود در بانک را فراهم سازد

ها شامل برآوردهای متناسب از قانون و دیگر  اربندی دادهبندی و آم ها برای سواالت آمده، جمع داده

ما تمامی خوانندگان را تعمق و کشف . منابع است که برای تحقیقات بیشتر، استفاده مضاعف دارد

 : کنیم که اینجا در دسترس است های اطالعاتی می بانک داده
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 های اطالعاتی فهرست کامل سواالت موجود در بانک داده: پیوست         
مالی درباره مقررات  «یانتخابات یارکهم و یراسکدم یالملل نیب موسسه»بانک اطالعات           

این پیوست، . گیرد پرسش مشخص را دربرمی 11کشور در پاسخ به  114، اطالعاتی از ِسیاسی

را  9411های مورد استفاده در نسخه بروز شده بانک اطالعاتی در سال  فهرست سوال

بندی سواالت و  اطالعات بیشتر درباره سواالت مختلف، از جمله توضیح دسته. گیرد دربرمی

عمل کدگذاری و آماربندی مورد استفاده محققان در اینجا قابل سواالت تکی و همچنین دستورال

 : دسترسی است
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 های مالی کمک های ممنوعیت        

   رد؟ی وجود داتیممنوع یاسیس احزاب به یخارج یمال کمک یاهدا بر ایآ .۰
  دارد؟ وجود یتیممنوع داهایاندک به یخارج یمال کمک یاهدا بر ایآ  .۲
 د؟دار وجود یتیممنوع یاسیس احزاب به بزرگ یها تکشر یمال کمک یاهدا بر ایآ .۲
   دارد؟ وجود یتیممنوع داهایاندک به بزرگ یها تکشر یمال کمک یاهدا بر ایآ .4
 یاسیس احزاب بر یدولت مهین ای دولت قرارداد طرف یها تکشر یمال کمک یاهدا بر ایآ .5

  دارد؟ وجود یتیممنوع
 یتیممنوع داهایاندک بر یدولت مهین ای دولت قرارداد طرف یها تکشر یمال کمک یاهدا بر ایآ .6

  دارد؟ وجود
     دارد؟ وجود یتیممنوع یاسیس احزاب بر یارگرک یها هیاتحاد یمال کمک یاهدا بر ایآ .۰
    دارد؟ وجود یتیممنوع داهایاندک بر یارگرک یها هیاتحاد یمال کمک یاهدا بر یاآ .۸
   دارد؟ وجود یتیممنوع یاسیس احزاب بر ناشناس منابع یمال کمک یاهدا بر ایآ .۰

  دارد؟ وجود یتیممنوع داهایاندک بر ناشناس منابع یمال کمک یاهدا بر ایآ .۰۱
 استثنا به )  دارد؟ وجود یتیممنوع داهایاندک ای یاسیس احزاب به یدولت منابع یاهدا بر ایآ .۰۰

      ( مقرر یعموم بودجه
 دارد؟ وجود یمال منابع یاهدا گرید الکاش بر یگرید تیممنوع ایآ .۰۲

 
 های مالی های کمک محدودیت    
 

آیا بر میزان پولی که یک حامی مالی می تواند به حزب سیاسی در مدت زمان خاص  .۰۲

 (زمان انتخاباتنه الزاما )پرداخت کند محدودیت وجود دارد؟ 
نه الزاما زمان )تواند در زمانی خاص  اگر بر میزان پولی که یک حامی مالی می .۰4

شود، میزان محدودیت کدام  به یک حزب سیاسی پرداخت کند، محدودیت اعمال می( انتخابات

 است؟
تواند در ارتباط با انتخابات به یک حزب سیاسی  آیا میزان پولی که یک حامی مالی می .۰5

 کند، سقف دارد؟پرداخت 
اگر پول پرداختی یک حامی مالی به یک حزب سیاسی در ارتباط با انتخابات، سقف دارد،  .۰6

 محدوده آن سقف کدام است؟
 تواند به یک کاندیدا اهدا کند سقف دارد؟ آیا میزان پولی که یک حامی مالی می .۰۰
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