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Abstract  
This study investigates the factors affecting the financial costs of the Islamic Consultative Assembly 

elections and its consequences on the democratic process. In this regard, the financial expenses of the 

candidates of the Islamic Consultative Assembly of the tenth election of Rasht city were examined. The 

research method was the survey, and two questionnaires and semi-in-depth interviews were used. The 

study's statistical population was all citizens over the age of 20 living in Rasht, whose number is 

approximately equal to 625,500 people. Cochran's formula was used to estimate the sample size, and the 

sample size was 384 people. The results showed that the most important factors influencing the methods of 

financing parliamentary elections in Iran are voters 'political knowledge, citizen's relationship with the 

representative, citizens' attitudes toward the type of electoral system, number, and variety of sponsors and 

their motives, type of political system and status. Economic community. Almost 95% of the respondents 

emphasized that the short-term interests of the citizens, especially their sponsors, prevail over other matters 

and that there is a kind of institutionalized supportive relationship. The findings also suggest that current 

laws should be reviewed, and the experiences of other countries should be used to reduce the adverse 

consequences of financing and spending political money.  
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چکیده
های مالی انتخابات مجلس شورای اسالمی و پیامدهای آن بر روند  ر بر هزینههدف پژوهش حاضر بررسی بسترهای تأثیرگذا

های مالی کاندیداهای مجلس شورای اسالمی دهمین دوره انتخابات شهرستان رشت مورد  دموکراسی است. در این راستا، هزینه
نیمه عمیق استفاد گردید. جامعه آماری مورد  بررسی قرار گرفت. روش پژوهش از نوع پیمایشی بوده و از دو ابزار پرسشنامه و مصاحبه

برای برآورد باشد.  نفر می 637700مطالعه تمامی شهروندان باالی بیست سال ساکن شهرستان رشت بودند که تعداد آنها حدوداً برابر با
ترین بسترهای  شان داد که مهمنتایج مطالعه ن نفر به دست آمد. 262حجم نمونه از فرمول کوکران استفاده گردید که حجم نمونه برابر 

دهندگان، رابطه شهروند با نماینده،  های تأمین منابع مالی انتخابات پارلمانی در ایران عبارتند از دانش سیاسی رأی تأثیرگذار بر شیوه
اسی و وضعیت اقتصادی های آنان، نوع نظام سی نگرش شهروندان به نوع نظام انتخاباتی، تعداد و تنوع حامیان مالی کاندیداها و انگیزه

درصد پاسخگویان تأکید داشتند که منافع کوتاه مدت شهروندان به ویژه حامیان مالی آنها بر امور دیگر غلبه  37جامعه. تقریباً بیش از 
ی نامطلوب ها بر این نکته داللت دارند که برای کاهش پیامدها پروری نهادینه شده وجود دارد. همچنین یافته دارد و نوعی رابطه حامی

 های سیاسی، باید در قوانین فعلی بازنگری گردد و از تجارب کشورهای دیگر نیز استفاده شود. های تأمین و هزینه کردن پول شیوه

 های انتخاباتی، کاندیداهای انتخاباتی. انتخابات، مجلس شورای اسالمی، شهرستان رشت، هزینه هایکلیدی:واژه
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.مقدمه0

ترین  شود. ضرورتی که کوچک  اک یکی از ضروریات هر حکومت محسوب میبرگزاری انتخابات پ
اعتمادی مردم یک جامعه به نظام حکومتی را   تخطی در آن موجی از اعتراضات اجتماعی را ایجاد کرده و بی

های   اندرکاران حکومتی این است که با بسترسازی پس، یکی از وظایف خطیر دست درپی خواهد داشت.
اباتی همراه با شفافیت مالی و آشکارسازی مواضع مشخص نامزدها و دوری از هرگونه سوء الزم، انتخ

استفاده برگزار نمایند. از سوی دیگر، نظام انتخاباتی ایران که نظام اکثریتی و به نوعی بازی ُبرد و باخت 
رنده انتخابات است، شکست در انتخابات ایران به معنی آسیب دیدن شدید در زندگی سیاسی است، زیرا ب

گردد. به همین دلیل است که   های زیادی را متحمل می اش هزینه شود و بازنده  همه چیز را برنده می
کنند تا برنده شوند. ماشین انتخابات با پول کار   کاندیداها در هنگام کارزارهای انتخاباتی به شدت هزینه می

شود و پیامدهای متعددی  های متنوع هزینه می شکل های مختلف تأمین شده و به کند و این پول از راه می
 برای نظام سیاسی کشور دارد. 

مالی انتخابات  یهانهیرگذار بر هزیبسترهای تأثدر این راستا، سوال اصلی پژوهش حاضر این است که 
هشی، بر روند دموکراسی دارند؟ با توجه به محدود بودن منابع پژوران کدامند و چه پیامدهایی یمجلس در ا

آل( وجود ندارد، بنابراین، در این پژوهش نظرات شهروندان   امکان نظرسنجی از همه ایرانیان )جمعیت ایده
شهرستان رشت درباره چگونگی تأمین منابع مالی و هزینه کردن آن در انتخابات دوره دهم مجلس شورای 

 اسالمی بررسی شده است.

.مبانینظریتحقیق2

ای مالی انتخابات با مسائل عادی و با اهمیت اصول دموکراتیک و نمایندگی ه  پژوهش درباره هزینه
 شناسان سیاسی  و نقش پول در سیاست را جامعه 5سیاسی همراه است. مبحث مالیه کارزار انتخاباتی

ای را به عنوان هرگونه واقعه .کنند. سیاست پولی  بررسی می« سیاست پولی»یا « پول سیاسی»در قالب 
کوشند   گران یا رقبا با استفاده از پول می در فرایند انتخاباتی تعریف کرد که به موجب آن چالش توان می

                                                           

1. Election Campaign Finance  
2. Money politics 
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شان، ُپست یا جایگاهی را در نهادهای دولتی و حکومتی بدست آورند   ها و حمایت  ضمن بسیج آرای توده
 (.59..)ُاواسا، 

یه سیاسی بوده و به عنوان منابعی در نظر در این پژوهش، مالیه کارزار انتخاباتی یکی انواع مختلف مال
آید. گرفته شده است که توسط احزاب سیاسی و نامزدهای انتخاباتی در کارزارهای انتخاباتی بدست می

کند که در آن کاندیداها و احزاب سیاسی وجوه   ها و قواعد حاکم اشاره می  مالیه کارزار انتخاباتی به روش
اب سیاسی و اجرای مبارزات انتخاباتی جهت دستیابی به یک مقام دولتی الزم را برای سازماندهی احز

 (. 22: ص0...باچا،  -کنند )کاید و هولتز  دریافت می
های مربوط به کارزارهای انتخاباتی   توان از فرایند سیاسی و انتخاباتی و هزینهبدیهی است که پول را نمی

اندیداها نیازمند پول زیاد است. برای چاپ بروشورها، جدا کرد، زیرا دستیابی به امیال و آرزوهای ک
های رادیویی و تلویزیونی و اجاره اماکن جهت برپایی ستاد تبلیغاتی به پول های برگزاری مصاحبه اعالمیه

کند و به حوزه زیادی نیاز است. البته، مقدار و نحوه هزینه کردن پول از یک زمان تا زمان دیگر فرق می
 (. 59..نحوه رقابت بستگی دارد )ُاهمن،  انتخاباتی و

استفاده از پول  شود، باید تأکید کرد که سوء ها و منافع پول بحث می  به عالوه، هنگامی که درباره هزینه
ای به وجود آورد. حتی این خطر   تواند برای یک رژیم سیاسی مشکالت و مسائل عمده در سیاست می

 -در انتخابات، به ویژه خرید و فروش آراء، به عنوان نوعی فساد سیاسیاستفاده از پول  وجود دارد که سوء
اقتصادی، مشروعیت حکومت را به چالش بکشد. نفوذ ثروت و قدرت به ویژه خرید و فروش رأی در 

گرد یا پسروی  (، شش نوع عقب52..) .شود. خانم نانسی برمئو می5گرد دموکراتیک انتخابات موجب عقب
 کند:   ک میرا از یکدیگر تفکی

الف( کودتای کالسیکی که در آن مجموعه کارگزاران قبلی به وسیله ارتش یا دیگر نخبگان دولتی از کار 
 گردند،   برکنار می

اند، از طریق   طور آزاد برنده انتخابات شده  ای از منتخبانی که به  ب( کودتای اجرایی که در آن مجموعه
 نمایند،  ر فرامین دیکتاتوری، قدرت را قبضه میبه تعلیق درآوردن قانون اساسی و صدو

                                                           
1. Democratic backsliding 
2. Nancy Bermeo 



 111  هایمالیانتخاباتمجلسدر...ارزیابیبسترهایتأثیرگذاربرهزینه

 

 ج( برگزاری انتخابات و تقلب در آن، 
های برگزاری انتخابات   گردد و همراه با وعده آور که در آن به نوعی از دموکراسی دفاع می د( کودتای الزام

 سالم و احیاء دموکراسی مبتنی بر قانون اساسی است، 
های مختلفی   در آن مجریان منتخب به تدریج قانون را دور زده و به شیوه ( خود بزرگنمایی اجرایی کهـه

 کنند،   در مسیر اپوزیسیون سیاسی مانع ایجاد می
 و( دستکاری راهبردی انتخابات. 

  گرد دموکراتیک بسیار نادر هستند، ولی سه نوع بعدی به کند که سه نوع اول عقب  گیری می برمئو نتیجه
(، به همین دلیل در تحقیق حاضر دستکاری 29: ص52..باشند )  ر حال افزایش میای د  طور فزاینده

های کالن و هزینه کردن راهبردی انتخابات کانون توجه قرار گرفته است. مطمئنًا، قابل دسترس بودن پول
و  آنها در مبارزات انتخاباتی پدیده جدیدی است. پیدایش فساد در حوزه سیاست، دستکاری آراء و خرید

طور کلی،  های تأمین آن را دو چندان کرده است. به های مالی و راهفروش رأی، ضرورت توجه به هزینه
ها و بودجه دولتی، افراد و اشخاص،   گردد: دستگاه  های مالی انتخابات از سه مسیر عمده تأمین می  هزینه

نیز در انتخابات  .«پول نرم»زیادی ، مقدار 5«پول سخت»های خصوصی. عالوه بر این   ها و بنگاه  شرکت
 های مالی است که به صورتوجود دارد و بر نتایج انتخابات تأثیرگذار است. منظور از پول نرم کمک

های   گیرد. مثل ورود پول  شود و هیچ گونه کنترلی بر آن صورت نمی  غیر شفاف به حوزه سیاست تزریق می
: 5911بزرگ به جریان تبلیغات انتخاباتی )میرزائی راجعونی،  های  کثیف قاچاقچیان مواد مخدر و کارتل

 (.00، ص.ج

.پیشینهتحقیق5

.پیشینهداخلیتحقیق5-0

از نظر پیشینه تحقیق، مطالعه رفتار انتخاباتی در ایران سابقه طوالنی ندارد و به دوران پس از پیروزی 
 شود.  می انقالب اسالمی و تشکیل نظام جمهوری اسالمی ایران محدود

                                                           

1. Hard money 

2. Hoft money 
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شناسی تبلیغات انتخابات مجلس شورای اسالمی   آسیب»ای با عنوان   (، در مقاله5919هاجر درستی )
های تبلیغات و نحوه اعمال آن معتقد   ، در رابطه با نظارت بر هزینه«در پرتو اصول حقوقی حاکم بر تبلیغات

 های وابستگی نامزدها  ت از ایجاد زمینهترین گزینه برای جلوگیری از اسراف و تبذیر و ممانع مهم»است: 
بینی مقررات مالی تفصیلی برای  های خارجی، پیش  نفوذ مالی و یا قدرت و احزاب به باندهای ذی

 «.های انتخاباتی و تبلیغاتی است فعالیت
ای بر منابع مالی تبلیغات  درآمدی مقایسه»ای با عنوان  (، در مقاله5910احمدوند و صابر ماهانی )

کید دارند که در قوانین جمهوری «های انتخاباتی ایران، فرانسه، روسیه و آمریکا تخاباتی )مطالعه نظامان ، تأ
ها، منابع تأمین و نحوه  اسالمی ایران نسبت به کشورهای مورد مقایسه، خالء قانونی در مورد سقف هزینه

و بیشترین دغدغه شورای نگهبان کرد، وجود دارد و شورای نگهبان به این موضوع توجهی نداشته  هزینه
های جناحی و ایدئولوژیک است و تا زمانی که این خالء قانونی ُپر نشود،  نظارت استصوابی و کشمکش

 رساند.  های جدی روبرو خواهد بود و در نتیجه به دموکراسی آسیب می روند انتخابات با آسیب
تأمین مالی کارزارهای انتخاباتی در ایران در نظام مطلوب »ای با عنوان  (، در مقاله5910زاده ) زمانی

 خالء کالماًل محسوس در حوزه نظام بیانگر ایران انتخاباتی ، نشان داد که قوانین«المللی پرتو معیارهای بین
 حوزه این بارها اصالح شده، ولی ایران انتخاباتی قوانین اگرچه و است انتخاباتی کارزارهای مالی تأمین

نقش پول در فرایندهای انتخاباتی ایران اهمیتی بیش  که است درحالی این و بوده واقع غفلت مورد همواره
 از گذشته یافته است. 

.پیشینهخارجیتحقیق5-2

، نوشته مانزا، بروکس و سودر «های اجتماعی و سیاست انتخابات  پول، مشارکت و رأی: شکاف»مقاله 
درباره تأثیر پول در انتخابات در جامعه آمریکاست.  شناسی سیاسی  یکی از مطالعات جامعه 5(،1...)

های اجتماعی چگونه بر فرایند انتخابات   پژوهش تالش کرده است تا به این سئوال پاسخ دهد که شکاف
های صاحب ثروت روند دموکراسی را به سمت اهداف   گذارند و از چه طریقی اشخاص و شرکت  تأثیر می

 د.دهن  شخصی و یا جناحی سوق می
                                                           

1. Jeff Manza, Clem Brooks & Michael Sauder 
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، نحوه و میزان «های انتخاباتی  خرید رأی و وعده»(، در پژوهشی با عنوان مقاله 52..کیفر و والیکو )
اند که در   اند و به این نتیجه رسیده  خرید و فروش رأی را در طیف مختلفی از کشورهای جهان بررسی کرده

درصد و در  .5ین میزان حدود کشورهای اروپای غربی که برخوردار از احزاب و قوانین قوی هستند، ا
 رسد.  درصد نیز می 21کشورهای جهان سوم آفریقایی، آسیایی و آمریکای التین گاهی به 

تواند باعث ترغیب در مشارکت شود:   وقتی پول نمی»(، در پژوهشی با عنوان 55..استرب و فردریک )
اند  ، به این موضوع پرداخته«ذیری کمپ های انتخاباتی و عدم مشارکت در انتخابات قضایی با رؤیت  هزینه

توان میزان مشارکت سیاسی مردم را افزایش داد یا خیر. نتایج نشان داد که   که آیا با هزینه کردن پول بیشتر می
توان در این باره حکم قطعی صادر کرد، زیرا انتخابات متنوع بوده و در برخی از انواع انتخابات، پول   نمی

 ای از موارد نتوانسته است مردم را به مشارکت بیشتر ترغیب کند.   زایش داده و در پارهمیزان مشارکت را اف
 رگذاریعوامل تأث توان گفت در داخل کشور به صورت دانشگاهی و علمی درباره  بندی می در یک جمع

ر اندکی های بسیا مالیه کارزار انتخاباتی نمایندگان مجلس و پیامدهای آن بر روند دموکراسی پژوهش بر
ها، حلقه  انجام شده و در این تحقیقات صرفًا به تأمین منابع توجه گردیده و بررسی نحوه هزینه کردن پول

 مفقوده در این مطالعات است. 

.چهارچوبنظریتحقیق0

های کارزار انتخاباتی بر دو دسته عوامل متمرکز  مطالعات مربوط به بسترهای تأثیرگذار بر هزینه
 شوند: می

 گذارند، ( عواملی که بر مالیه کارزار انتخاباتی تأثیر میالف
 پذیرند.  ب( عواملی که از مالیه انتخاباتی تأثیر می

گذارند.عواملیکهبرمالیهانتخاباتیتأثیرمی0-0

 های انتخاباتی تأثیر  تواند بر هزینه  های کاندیدای خاص که می  در رابطه با ویژگی های کاندیدا:  . ویژگی5
کید دارند. متصدی به کاندیدایی گفته  5«پویایی متصدی در مقابل چالشگر»بگذارد، اکثر محققان بر  تأ

شود که قبل از شروع مبارزات انتخاباتی، در مجلس دارای پست نمایندگی است )قباًل نماینده بوده  می
                                                           

1. Incumbent-versus challenger dynamic 
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کند به ده و سعی میگر کاندیدایی است که تاکنون به عنوان نماینده وارد مجلس نش است(، ولی چالش
( استدالل کرده 5101) 5(. یاکوبسن.51: ص5911عنوان نماینده منتخب مردم وارد مجلس شود )ملکی، 

 .های متصدیان، تأثیر بیشتری بر انتخابات دارد. گرین و کراسنو  گر نسبت به هزینه های چالش  که هزینه
اند که   گیری کرده  چالش کشیده و به جای آن نتیجهشناختی به   ای روش  (، این یافته را براساس زمینه5100)

باشد. چرا   گر می های چالش  های متصدی اساسی است و گاهی به اندازه اثرات هزینه  ای هزینهاثر حاشیه
(، .5..) 3تری دارد؟ جانسون گران در انتخابات نتیجه و تأثیر کم های انجام شده از سوی چالش  هزینه

های انتخاباتی   نظام« گیری  سهل»کند که   دهد و استدالل می  این باره ارائه مینوعی تبیین نظری در 
کند تا در جریان انتخابات، مبالغ هنگفتی را هزینه کنند. عالوه بر ویژگی متصدی   گران را تشویق می چالش

طح گر بودن، خصوصیاتی چون مستقل بودن یا وابستگی حزبی کاندیدا، تجارب مدیریتی، س یا چالش
 کرد آن مؤثرند.  تحصیالت، جنسیت و تعلق قومی نیز در میزان تأمین منابع مالی و هزینه

های خاص کاندیداها، برخی عوامل نهادی از قبیل سطح   در کنار ویژگی. نوع نظام و سطح انتخابات: .
های انتخاباتی   هزینه توانند بر  انتخابات )مّلی یا محّلی( و نوع نظام انتخاباتی )اکثریت، حزبی، لیستی( می

ها براساس   دهند که اثرات هزینه  تأثیر زیادی داشته باشند. اکثر ادبیات نظری این واقعیت را نشان می
ای   های سهمیه  های اکثریتی با نظام  ها در نظام  خصوصیات نظام انتخاباتی متفاوت هستند. اثرات هزینه

های در هر دو سیستم مشخص شوند. به عنوان   ثیرگذار هزینههای تأ  متفاوت بوده و الزم است که مکانیسم
های کاندیدا از  های دموکراتیک و احزاب سیاسی کارآمد هستند، هزینه نمونه در کشورهایی که دارای نظام

 رسد.  گردد و میزان سوء استفاده از قدرت مالی به حداقل می طریق خود حزب کنترل می
های انتخاباتی مانند یک سّکه دو رویه هستند، یکی منافع و   هزینه نها:کنندگان و اهداف آ . تنوع کمک9

های انتخاباتی دارای کارکردهای منفی و   طور قطع باید گفت که هزینه رو، به  دیگری اثرات مخرب. از این
های انتخاباتی   مثبت بوده و الزم است که شرایط را خوب مشخص کنیم و نشان دهیم در چه صورتی هزینه

 باشند.   دارای کارکرد مثبت و در چه شرایطی دارای آثار منفی برای دموکراسی می
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های مختلفی را دنبال  های جامعه باشند و انگیزه کنندگان طیف متنوعی از اقشار و گروه چنانچه کمک
گاهی سیاسی شهروندان منجر می کنند، هزینه قویت گردد و به نوبه خود موجب تهای انتخاباتی به افزایش آ

های  های جامعه نباشند و انگیزه کنندگان طیف متنوعی از اقشار و گروه چنانچه کمک شود. دموکراسی می
گاهی سیاسی شهروندان منجر نمی مختلفی را دنبال نکنند، هزینه گردد و به نوبه   های انتخاباتی به افزایش آ

 شود.  خود موجب تضعیف دموکراسی می
به عنوان روشی برای بسیج انتخاباتی، ما  .با تمرکز بر کالینتلیسم 5)نماینده(: . رابطه شهروند با کاندیدا0

کنیم )دورماگن و همکاران،   آن را به عنوان دادن کاالهای مادی در برابر دریافت حمایت انتخابی تعریف می
ن را با پرورانه، سیاستمدارا های حامی  های سیاسی آسیایی، شبکه  (. در بسیاری از نظام.0: ص5919

(. روابط 21: ص5902کنند )اطاعت،   های سیاسی وصل می دهندگان از طریق تبادل هدایا یا کمک رأی
کنند و مانع برقراری ارتباط افقی   سازی احزاب سیاسی را تضعیف می پروری از این نوع، نه تنها نهادینه حامی

 کنند.   را تشویق می جویی شوند، بلکه راهبردهای رانت  براساس منافع سیاسی مشترک می
دهد و از او انتظار دارد که از وی در هنگام  دهنده پول یا کاالی مادی می کاندیدا یا حزب به رأی

های مشخص کالینتلیسم سیاسی، خرید آراء و جلب  انتخابات حمایت کرده و به او رأی دهد. یکی از شکل
الینتلیسم دامنه مبادالت کاالها و کسب حمایت است. خرید آراء مبادله بسیار محدود است، ولی در ک

باشد. مثاًل، در کالینتلیسم امکان دارد که کاندیدا دارای پست یا شغل دولتی بوده و  تر می  حمایت گسترده
ای شغل و برای خودش حامیانی را فراهم کند، ولی در خرید رأی   توانسته باشد قبل از انتخابات برای عده

 (. 1: ص55..گیرد )ُادرا،   ت و فقط روی رأی مبادله انجام میاین بده و بستان محدود اس

.عواملیکهمتأثرازمالیهکارزارانتخاباتیهستند0-2

های  کننده در انتخابات یکی از یافته در رابطه با جمعیت شرکت کننده در انتخابات: . جمعیت شرکت5
کننده  در کارزارهای تبلیغاتی دارای تأثیر بسیجهای صورت گرفته توسط کاندیداها  سازگار این است که هزینه

دهنده نوعی رابطه مثبت بین  (. در حالی که اکثر مطالعات نشان....باشد )جربر،  دهندگان می بر رأی
ها  اند که تحت شرایط مشخصی هزینه کننده هستند، برخی دیگر استدالل کرده ها و جمعیت مشارکت هزینه
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2. Clientelism 
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کنندگان را در پی داشته باشند. وقتی که کارزارهای انتخاباتی  وده و کاهش مشارکتتوانند دارای آثار منفی ب می
کنند بر انتخابات تأثیر منفی دارند )انسوالبهیر و دیگران،  به سمت بدتر شدن و ایجاد سوء ظن حرکت می

بگذارند از کننده تأثیر  توانند بر جمعیت مشارکت های انتخاباتی می (. راه نهایی که هزینه091م: ص5110
است که در کشورهای جهان سوم و درحال توسعه به « خرید رأی»یا « وکیل و موکل»طریق رفتارهای بین 

مقدار زیادی رایج است و احتمال دارد که شهروندان در قبال مبالغی یا دریافت برخی از کاالهای مادی به 
 ی خاصی رأی ندهند. کاندیدای خاصی رأی بدهند یا از آنها خواسته شود که به کاندیدا

گاهی و  های انتخاباتی می همچنین، هزینه دهندگان: . دانش سیاسی رأی. توانند موجب بهبود و افزایش آ
(. دو ساز و کار جایگزین برای 109ص: 0...باچا،  -دانش سیاسی شهروندان شوند )کاید و هولتز

طور تواند به های تبلیغاتی می ه هزینهاند ک اند. اولی، برخی استدالل کرده تشریح این تأثیر مطرح شده
مستقیم اطالعاتی را درباره کاندیدا یا مخالفان وی در اختیار شهروندان قرار دهد و بر آنها تأثیر بگذارد. 

گاهی بخشی هزینه ای استدالل کرده بعالوه، در دیدگاه دوم، عده های انتخاباتی ناشی  اند که هر گونه تأثیر آ
دهنده این  های انتخاباتی بر شناخت رأی باشد. یکی از آثار آموزشی و یادگیری هزینه میاز آثار غیر مستقیم 

 یابد که تهدیدات جدی کدامند. گردد و در می است که وی متوجه مشکالت و مسائل اجتماع می
کید دارند که افراد کمتر م رسد که یک مجموعه از یافته به نظر می . انتخاب رأی:9 شهور ها بر این نکته تأ

برند. دسته دیگری از  های زیاد نفع بیشتری می در مقایسه با کاندیداهای بهتر شناخته شده از طریق هزینه
کید دارند که هم کاندیداهای کمتر شناخته شده و هم کاندیداها معروف فایده کّمی از  یافته ها بر این نکته تأ

ها و انتخاب رأی را زیر سئوال  وجود رابطه بین هزینه ها اصوالً  برند. دسته سوم یافته های انتخاباتی می هزینه
رسد که هیچ تناظر یک به یکی میان پول بیشتر هزینه شده و رأی بیشتر  برند. بدین ترتیب به نظر می می

وجود ندارد و ممکن است مبالغ هنگفتی به صورت خردمندانه یا غیر معقول خرج شود )میرزائی راجعونی، 
 (. 12، ص.: ج5911
های قبلی، گامی به جلو   شود که رهیافت اتخاذ شده در پژوهش حاضر نسبت به رهیافت  دآوری مییا

های که به وسیله آنها احزاب و   یعنی شیوه 5های قبلی فقط بر درآمد  گردد، زیرا رهیافت  محسوب می
ن و منافع سیاسی نوعی کوشیدند تا بین اهداکنندگا  آوردند تأکید داشتند و می کاندیداها منابع را بدست می

                                                           
1. Encome 
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کید داریم که مالیه کارزار  رابطه برقرار سازند و عّلت پیدایش فساد را توضیح دهند. بعالوه، در اینجا تأ
ای که احزاب و کاندیداها   ها یعنی شیوه  گردد. منظور از هزینه  را نیز شامل می 5ها انتخاباتی همچنین هزینه

 افتد.   ق خرج کردن منابع نیز اتفاق میکنند و فساد از طری منابع را خرج می

شناسیتحقیق.روش3

ای با استفاده از ابزار پرسشنامه محقق   روش تحقیق پژوهش حاضر از نوع طرح پیمایشی یک مرحله
های پژوهش، محقق از تکنیک مصاحبه نیمه عمیق نیز   باشد. در ضمن برای افزایش اعتبار یافته  ساخته می

کاندیداهای ادوار مختلف، شهروندان عادی و مسئوالن دست اندرکار انتخابات شهرستان  استفاده کرده و با
ها به صورت هدفمند و توسط خود پژوهشگر در شهرستان  رشت مصاحبه نیز به عمل آورده است. مصاحبه

رشت انجام شده است و در این بررسی با ده نفر )سه نفر زن و هفت نفر مرد( از کاندیداهای مجلس، 
 ؤسای ستادهای انتخاباتی و فعاالن سیاسی مصاحبه نیمه متمرکز به عمل آمده است.ر

باشد که   جامعه آماری در این تحقیق شامل تمامی شهروندان باالی بیست سال ساکن شهرستان رشت می
کران برای برآورد حجم نمونه از فرمول کودر این تحقیق  .باشد. نفر می ..1.11تعداد آنها حدودًا برابر با

 ییتعداد نهاجهت باال بردن درجه اعتماد و اطمینان،  نفر به دست آمد. 900استفاده گردید که حجم نمونه برابر 
 921های مخدوش تعداد  آوری پرسشنامه و حذف پرسشنامه نفر در نظر گرفته شد که پس از جمع ..0نمونه 

ای جهت انتخاب مناطق   گیری احتمالی خوشه در مرحله اول از روش نمونه پرسشنامه مورد تحلیل قرار گرفت.
گیری غیر احتمالی هدفمند کمک گرفته شد. در مرحله  گانه استفاده شد. در مرحله بعدی از روش نمونه هفت

ها در شهرستان رشت  ، چگونگی توزیع پرسشنامه5گردید. در جدول نهایی از روش غیر احتمالی اتفاقی استفاده 
 سال در نظر گرفته شده است. ..طقه با توجه به تعداد جمعیت باالی آورده شده است. سهم هر من

گیریدرشهرستانرشتهاینمونهچگونگیتوزیعپرسشنامه-0جدول

 جمع خمام لولمان کوچصفهان لشت نشاء سنگر خشکبیجار رشت نام منطقه

 579 0 0 3 2 2 01 500 تعداد پرسشنامه

                                                           
1. Expenditures 

 ، مرکز آمار ایران.5911. گزیده نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن.
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 هایتحقیق.توصیفوتحلیلیافته6

هایکمّی.توصیفوتحلیلیافته6-0

نماینده در دوره دهم داشت. غالمعلی جعفرزاده  9حوزه انتخاباتی شهرستان رشت به مرکزیت رشت، 
اصولگرا دوردوم، محمد صادق حسنی  ..101نژاد  دور اول، جبار کوچکی 1.1.5اصالح طلب 

 دوردوم. ..091جوریابی اصالح طلب
های به دست آمده از مطالعه حاضر  داده های انتخاباتی: تأمین هزینههای  بندی راه اولویت. 1-5-5
دهد: گرفتن وام از بودجه دولتی با  های تأمین منابع مالی در انتخابات را به ترتیب اولویت نشان می شیوه

 21/1های دولتی با میانگین  استفاده از امکانات و تجهیزات و فضاهای دستگاهدر رتبه اول؛  00/2میانگین 
داران بخش خصوصی )در قالب پرداخت نقدی یا استفاده از  ؛ اشخاص حقیقی در قالب سرمایهدر رتبه دوم

؛ سیاسیون ذینفع )در قالب احزاب و اشخاص سوم در رتبه 0/1.ملک تجاری برای تبلیغات( با میانگین 
در  12/9 ا میانگینهای خصوصی اقتصادی ب ها و بنگاه شرکتچهارم؛  در رتبه 21/0 سیاسی( با میانگین

های بال عوض هواداران با  ؛ کمکدر رتبه ششم 9/.2 ثروت شخصی کاندیدا با میانگین رتبه پنجم؛
در  ./0. ؛ تأمین هزینه از طریق پول کثیف )مواد مخدر و قاچاق( با میانگیندر رتبه هفتم ./1. میانگین

 رتبه هشتم قرار دارد.
در پاسخ به این سئوال که انگیزه حامیان مالی از  انتخاباتی:های حامیان کاندیداهای  انگیزه. .-1-5

 1..درصد موافق و  .1/9نفر معادل  551های به دست آمده،  کمک به کاندیداها چیست؟ با توجه به داده
 های شخصی در کمک مالی انتخابات هستند و تنها درصد کاماًل موافق، دخالت انگیزه 9/12نفر معادل 

باشند. بنابراین،  های شخصی در کمک مالی انتخابات می مخالف دخالت انگیزه درصد تاحدی یا ./5
توان گفت که انگیزه اصلی حامیان مالی به کاندیداها دستیابی به منافع شخصی و قومی است و منافع  می

 های حزبی و سیاسی در حمایت مالی از کاندیداها تأثیر ناچیزی دارد. مّلی یا وابستگی
های انتخاباتی  پاسخگویان تأکید داشتند که نوع نظام 0/19 های انتخاباتی: ای نظامه ویژگی. 1-5-9

های غیر  ها انتخاباتی کاندیداها دارد. مثاًل، در نظام تأثیر زیادی بر نحوه تأمین منابع مالی و هزینه
 های دموکراتیک است.  دموکراتیک احتمال خرید و فروش آرا زیادتر از نظام

دی یا چالشگر بودن کاندیدا، وابستگی قومی،  هایی چون متص ویژگی ای کاندیداها:ه ویژگی. 1-5-0
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میزان تحصیالت، جنسیت، مستقل بودن و داشتن سابقه مدیریت مورد بررسی قرار گرفت که پاسخگویان 
یی که قباًل ها بیشتر بر متصدی بودن کاندیدا تأکید داشتند و بر این باور بودند که کاندیدا از میان این ویژگی

تواند به خاطر جایگاهی که داشته راحتتر منابع مالی الزم را برای انتخابات فراهم  نماینده مجلس بوده می
های دولتی عامل مهمی در تأمین منابع  درصد از پاسخگویان معتقدند که داشتن نفوذ در دستگاه 11کند. 

 ه مجلس ندارند.مالی است و اکثر کاندیداها شایستگی الزم را برای ورود ب
درصد از پاسخگویان اظهار داشتند که قوانین مشخصی  11 پیامدهای نامناسب بر دموکراسی:. 1-5-1

های انتخابات وجود ندارد و فقدان چنین قوانینی باعث عقبگرد  درباره تأمین منابع مالی و نحوه هزینه
د از شهروندان شهرستان رشت درص 19طور،  شود. همین دموکراسی و در نتیجه تقویت گروهگرایی می

شود، شهروندان به جای توجه به  تر می معتقد بودند وقتی که فقر در سطح جامعه گسترش یافته و عمیق
درصد  9/20بندی به قانون،  اندیشند. در زمینه پای دموکراسی، به منافع کوتاه مدت خودشان می

کنند و  رای انتخابات را از راه غیر قانونی تأمین میپاسخگویان اظهار داشتند که کاندیداها منابع مالی الزم ب
 همین رفتار نابهنجار آثار مخربی بر روند دموکراسی دارد.

های تبلیغاتی، هزینه ستادها، خرید  های مربوط به پوستر هزینه های کاندیداهای مجلس: هزینه. 1-5-1
به برخی از نهادها یا مؤسسات و غیره از آرای طبقات پایین، پذیرایی در قالب غذا دادن به طرفداران، کمک 

درصد پاسخگویان بر این باورند که در کالنشهر رشت برای برنده  0/21اقالم مهم هزینه کرد اعالم شدند. 
 شدن در انتخابات حداقل باید یک میلیارد تومان هزینه شود. 

توان گفت که  پژوهش می با توجه به نتایج عوامل تأثیر گذار بر مالیه کارزار انتخاباتی:. 1-5-2
های آنان، رابطه  های کاندیدا، نوع نظام انتخاباتی، تعداد و تنوع حامیان مالی کاندیداها و انگیزه ویژگی

ترین عوامل هستند. از میان عوامل  شهروند با نماینده، نوع نظام سیاسی و وضعیت اقتصادی جامعه از مهم
باشد. مثاًل وقتی  رابطه شهروند با نماینده خیلی مهم میاز پاسخگویان تأکید داشتند که  2/11مذکور 

باشد یا رئیس یک بنیاد مالی و حمایتی مرتبط  کاندیدا یکی از فرماندهان نظامی یا مدیر کل یک سازمان می
با امور مستضعفان است و هزاران نفر به خاطر دریافت کمک یا امضای وی به نحوی مدیون او هستند، در 

پروری  دهنده در واقع تبدیل به رابطه وکیل و موکل شده و نوعی حامی طه کاندیدا با رأیچنین حالتی راب
 نهادینه گردیده که مانع بزرگی بر سر راه توسعه دموکراسی است.
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هاهایکیفیمستخرجازمصاحبه.توصیفیافته6-2

هایانتخاباتیونحوهتأمینآنمیزانهزینه.6-2-0

ود به مجلس شورای اسالمی به عنوان نماینده مردم شهرستان رشت چقدر هزینه یک نفر برای ور»
 میلیون تومان تا پنج میلیارد تومان را  ...مصاحبه شوندگان مبالغی بین در پاسخ به سئوال، « است؟
ساله نماینده دوره نهم و دهم شهرستان رشت چنین  12کردند. غالمعلی جعفرزاده دکتری الکترونیک اعالم

  :پاسخ داد
های  به اینکه جایگاه احزاب در میان عوام مردم به خوبی تعریف نشده است و در شهرستان با توجه»

شهری مانند رشت اگر کاندیدایی  دهند در کالن ای مردم رأی می کوچک بیشتر به صورت قومی و قبیله
 «.ه کندبخواهد همه شرایط را برای خود مهیا کند مبلغی حدود دو میلیارد تومان باید هزین

ساله و مدیر اجرایی یکی از نمایندگان شهرستان رشت در پاسخ به  .0خانم الف. ف. فوق لیسانس، 
 ..1توان گفت یک کاندیدای شهرستان رشت در شرایط عادی بین تقریبًا می»سئوال مذکور چنین گفت: 

 «.میلیون تا یک میلیارد تومان باید هزینه کند

کاندیداهاهایحامیانمالیانگیزه.6-2-2

 شود و حامی آنها چه کسی )کسانی( است؟  این هزینه از کجا تأمین می
یکی از فعاالن سیاسی و مسئول دفتر یکی از نمایندگان مجلس شورای اسالمی شهرستان رشت به نام ج. 

ودجو ها و افراد س طبق معمول از طرف اطرافیان، شرکت»ساله و دارای لیسانس علوم سیاسی پاسخ داد:  .1ش، 
گذاری در  شود و این به نوبه خودش نوعی سرمایه ها تأمین می بینی شده دارند، این هزینه های پیش که برنامه

 .«شان گردد حوزه سیاسی است که حامیان مالی امیدوارند سود قابل توجهی از این رهگذر نصیب
کلی در هر انتخابات  طور به: »سال لیسانس جغرافی و فعال سیاسی چنین پاسخ داد 00خانم ن. ج، 

شوند تا بتوانند به منافع خود برسند. بنابر این،  افرادی هستند که برای منافع شخصی خود وارد انتخابات می
 «. ها، افراد سودجو، بستگان و ثروت شخصی خود کاندیدا تأمین کرد توان از محل شرکت ها را می هزینه

هایانتخاباتیکاندیداهایمجلسپیامدهاینحوهتأمینوهزینهکردپول.6-2-5

 چیست؟  شود و هدف از این هزینه  این مبلغ در چه موارد هزینه میـ 
ساله در پاسخ به سئوال مذکور  .1یکی از کاندیداهای انتخابات دوره دهم مجلس به نام الف، س، 
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طبقات پایین، پذیرایی  های تبلیغاتی، هزینه ستادها، خرید آرای مبالغ زیادی صرف پوستر»چنین بیان کرد: 
گردد و هدف از این  در قالب غذا دادن به طرفداران، کمک به برخی از نهادها یا مؤسسات و غیره می

های بعد باشد، یا چنانچه  تواند پیروزی در انتخابات همین دوره، یا بسترسازی برای دوره ها می هزینه
توجهی را بعدًا به دست آورد و همینطور کسب نوعی  نتوانست به مجلس راه یابد الاقل بتواند یک ُپست قابل

 «. حیثیت و منزلت اجتماعی
نژاد و دارای مدرک تحصیلی لیسانس  ساله فعال سیاسی و یکی از اعضای دفتر کوچکی 00م. ص، 

 بازرگانی گفت: 
های  ینهتوان به این اقالم اشاره کرد. هز های زیادی را باید بپردازد که می کاندیداهای مجلس هزینه»

مربوط به ستادها، چاپ و توزیع پوسترهای انتخاباتی، حمل و نقل، غذا، دستمزد اعضای اتاق فکر، افراد 
های مختلف شهرستان و خرید رأی و غیره. هدف از این  فعال سیاسی، توزیع برخی از کاالها در بخش

 «.هزینه ها برنده شدن در انتخابات و راهیابی به مجلس است
 عدالت اجتماعی چه تأثیری دارد؟  ودموکراسی ، ها بر حقوق مردم  های تأمین هزینه ا این شیوهبه نظر شمـ 

های انتخاباتی مجلس شورای اسالمی خانم ل. ق،  های نامطلوب تأمین هزینه درباره پیامدهای شیوه
شک ندارم »ساله مسئول دفتر نماینده مردم رشت )جعفرزاده( و دارای مدرک فوق لیسانس پاسخ داد:  92

که این رفتارها حقوق مردم را تضعیف نموده است و بخش عظیمی از یک جامعه حقوق خود را از دست 
 «. کند دهد و حقوق شهروندی و دموکراسی در اینجا یک معنای ضعیف و سطحی پیدا می می

رشت گفت: ریزان دفتر کوچکی نژاد در  ساله و دارای فوق لیسانس مدیریت و یکی از برنامه .0م. ش، 
های اشخاص حقیقی و حقوقی که در انتخابات برای کاندیداها تالش کردند از دست  بخشی از توانمندی»

خواهد رفت، زیرا اینها به مردم قول دادند که باید از مسیرهای رانت به آنها خدمت بکنند و این امر باعث 
های  مبانی و مؤلفه، وندیگردد و در نتیجه به حقوق شهر های دیگر جامعه می تضیع حقوق بخش

تر، کاندیدا بجای  سازد و از نگاه تخصصی عدالت اجتماعی آسیب جدی وارد می دموکراسی، اجرای
 «.کند پروری و قانون شکنی کمک می گذاری به گسترش و تقویت هر چه بیشتر حامی قانون
س شورای اسالمی را سر و سامان های انتخابات مجل  توان هزینه  هایی و چگونه می  به نظر شما از چه راهـ 

 داد؟
بایستی قانون توسط »ساله دارای مدرک لیسانس حقوق و فعال سیاسی در پاسخ گقت:  01ا. ف. م، 
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توان متناسب با  از طرفی هزینه کرد هر کاندیدای مجلس را می، نمایندگان همین مردم به تصویب برسد
الزم است در ابتدای انتخابات دیوان محاسبات یا هیئت شهرستان یا استان مورد نظر برآورد و تعیین کرد. 

های نمایندگان از ورود به انتخابات تا پایان انتخابات نظارت کرده و در پایان فرایند  نظارتی بر کل هزینه
 «.چنانچه تخلفی صورت گرفته باشد برابر قانون با متخلف برخورد شود

سیاست باید همراه با » ستان رشت چنین پاسخ داد:غالمعلی جعفرزاده نماینده دوره نهم و دهم شهر
صداقت باشد که متأسفانه در ایران سیاست با دروغ تعریف شده است. هدف و چشم انداز باید به درستی 

احزاب و کارکردهای آنها باید بدرستی تعریف شوند. مردم باید به احزاب رأی دهند نه به  -9تعریف شود.
وی مردم باشند و مردم مطالبات خودشان را از مسیر حزب مربوطه دنبال شخص و خود احزاب باید پاسخگ

 «.احزاب از حالت فرمایشی خارج گردند -1کنند.

گیری.نتیجه7

دهد که نظام انتخابات پارلمانی در ایران به عنوان یک ماشین از یک  های مطالعه حاضر نشان می یافته
سازی است و از سوی دیگر کانالی برای مشارکت  ی دولتسو در اختیار حاکمیت است که به کمک آن در پ

سازی در جامعه است. این ماشین سیاسی به صورت دوگانه عمل  سیاسی مردم و تقویت روند دموکراتیک
کند. در سطح پایتخت یعنی در شهر تهران بیشتر متأثر از احزاب و گرایشات سیاسی است ولی در سطح  می

 متأثر از روابط موجود بین شهروند و سیاستمدار )نماینده مجلس( است.  مناطق استانی و محّلی به شدت
های مطالعه حاضر تصریح دارند که در مناطق محّلی، وضعیت نهادی ایران، به ویژه  همچنین، یافته

شهروند  -دهندگان محّلی با پیوند نماینده مجلس گرایانه شخصی رأی های خاص قانون انتخابات، خواسته
رد. در ِاعمال قدرت اختیاری عظیم در زندگی روزمره شهروندان استانی، ماشین محّلی دولت بر سازگاری دا

گذارد. این شرایط که در مدت زمان طوالنی توسعه یافته است و واسطه  سیاست پارلمان ایران تأثیر می
ایران است و اقتصادی در مشارکت پارلمانی  -های اجتماعی تأثیرگذاری متغیرهای ساختاری مانند شاخص

کند.  تر از نظام انتخاباتی برای تعیین بسیج در اقتدارگرایی انتخاباتی را ایجاد می های نهادی گسترده کانال
کند  سازی در شکل دادن به الگوی بسیج را برجسته می هایی که نقش دولت های این مطالعه با نظریه یافته

( ....( و رئیسی )5910(، جدی )51..نگستر )ال(، 55..(، بالیادز )5111بختیاری )(، 5110)شفر، 
 هماهنگ است. 
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کنیم که  های تأمین منابع مالی و نحوه هزینه کردن آنها، تأکید می درباره بسترهای تأثیر گذار بر شیو
ترین آنها عبارتند   پذیرند که مهم  های کارزارهای انتخاباتی در هر جامعه از عوامل متعددی تأثیر می  هزینه

های  کنندگان و اهداف آنها. هزینه های انتخاباتی، رابطه شهروند با نماینده، تنوع کمک وصیات نظاماز: خص
توان   باشند. بنابراین، نمی انتخاباتی مانند یک سّکه دو رویه هستند: هم دارای آثار مثبت و هم آثار منفی می

ثبت هستند و الزم است که شرایط را خوب های انتخاباتی دارای کارکرد منفی یا م  طور قطع گفت که هزینه به
های انتخاباتی دارای کارکرد مثبت و در چه شرایطی دارای   مشخص کنیم و نشان دهیم در چه صورتی هزینه

درصد موافق 02نفر معادل  520دهد که  های این مطالعه نشان می باشند. داده  آثار منفی برای دموکراسی می
های فعلی تأمین و هزینه کرد پول در انتخابات  ماًل موافق هستند که شیوهدرصد کا 9/00نفر معادل  509و 

درصد از پاسخگویان نظری مخالف  0/0مجلس دارای پیامدهای نامناسب بر روند دموکراسی است و تنها 
ها بر روند دموکراسی دارند. پاسخگویان همگی بر  یا در حد متوسط درباره پیامدهای نامطلوب این شیوه

ورند که برای برون رفت از این معضل باید ضمن استفاده از تجارب کشورهای دیگر به تدوین این با
مقررات الزم در این زمینه پرداخت و نکته آخر اینکه تدوین چنین مقرراتی را به خود مجلس واگذار نکرد، 

ها با   این یافته« ابزارهای ارباب، خانه ارباب را خراب نخواهد کرد!»زیرا اعتقاد راسخ بر این است که 
(، ایوانز 1...(، منزا و همکاران )5101مطالعات صورت گرفته توسط افرادی چون گری یاکوبسن )

 ( همخوانی دارند.51..( و پارسا )51..(، الرجاء )59..(، هوگان ).5..(، جانسون )2...)
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منـابـع
های  منابع مالی تبلیغات انتخاباتی )مطالعه نظام ای بر (. درآمدی مقایسه5910احمدوند، شجاع؛ صابرماهانی، فردوس )

 .91-1(: ص01)52، پژوهش حقوق عمومیانتخاباتی ایران، فرانسه، روسیه و آمریکا. 
 . 21-10: ص(01.-.1.)..، اقتصادی -اطالعات سیاسی(. 1(. ماهیت دولت در ایران )5902اطاعت، جواد )
کید بر فرایند مردم(. بررسی تأثیر ساختار جمهوری 5910جدی، حسین )  ساالری. اسالمی ایران بر ساختار سیاسی آن با تأ
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