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پذيرش1933 /79/21 :

چکیده
های سیاسی است؛ از اين رو ،در گذر زمان با شیوههای مختلفی به مقابلهه بها آنهها پردا تهه
شده است .يکی از مؤثرترين اين راهکارها ،شیوههای حقوقی مقابلهه بها فدهاد اسهت .در ايهن
مقاله ،تفاوتها واشتراکهای اين راهکارها در نظام حقوقی وسیاسی ايران و کانهادا بررسهی
میشود تا با مقايده اين راهکارها ،نقاط قوت و ضعف آنهها شهنا ته شهود .درايهن مقايدهه،
راهکارهای مؤثری همچون شفافیت منهابع مهالی مرهارزات انتخابهاتی و مشهارکت سیاسهی و
قاعده منع تعارض منفعت کارگزاران سیاسی که باعنوان مشخص در کانادا به کارگرفته شده
است ،میتواند در ايران مورد توجه قانونگهذار قهرار گیهرد .ازسهوی ديگهر ،نقهاط قهوت ايهن
راهکارها در ايران ،به ويژه راهکارهای مطرح شده در قانون اساسی بايد به شکلی اثرگذار به
کارگرفته شود.
واژگان کلیدی :قدرت سیاسی ،فداد ،ثروت ،سوء استفاده.
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سوء استفاده از قدرت سیاسی و به کارگیری آن در جهت منافع شخصی ،آفت ويرانگر نظام-
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 .1مقدمه
با توجه به اين که

دمت به مردم ،فلدفه وجودی قدرت سیاسی است؛ بههرهبهرداری

از آن در جهت منافع شخصی و سوء استفاه از آن بر الف سود جمعی فداد شمرده
می شود .وظیفه حقوق به عنوان فن سازمان دهنهده روابها اجتمهاعی بهه عهور عهام و
حقوق عمومی به ويژه حقوق اساسی به عنوان ابزار قالببندی قدرت سیاسی به عهور
اص ،مقابله با اين فداد است؛ تا قدرت به کارکرد مناسب ود در جهت رفاه عمومی
بازگردد .قدرت مورد بحث اين پژوهش ،قدرت سیاسی يعنی قدرت تصمیمگیری کالن،
امشیگذاری و برنامهريزی و جهتدهی امورکشور برای تأمین منافع عمومی مهی-
باشههد .مدههؤوان نیههز مقامههاتی هدههتند کههه در جامعههه از موقعیههت برتههر فرمانههدهی
بر وردارنهد؛ بههه گونههای کههه سههاير مهأموران و کارکنههان دولهت ،فرمههانرر و مجههری
عمومی است که تحت فرمان اين مقامات سیاسهی انجهام وظیفهه مهیکننهد و موضهو
حقوق اداری میباشد .از اين روی ،مقصود ازفدهاد ،فدهاد سیاسهی اسهت« .نهوعی از
فداد که به علت آن که کارگزاران عالی رتره عمومی با آن درگیرنهد بها اهمیهت وقابه
توجه اسهت« (LLP, 2014, p.10 ) ».فدهاد سیاسهی هنگهامی روی مهیدههد کهه يه
کارگزار ،قانون را به نفع شخص ودش با قربانی کردن منهافع حالهله از يه اله
حقوقی نقض کند( ».هیود ،1911 ،ص  )93ماده  9قانون رسیدگی بهه دارايهی مقامهات،
مدؤوان و کارگزاران جمهوری اسالمی ايران ،مصوب  1931/2/10مجله

شهورای

اسالمی و مصوب  1933/1/3مجمع تشخیص مصلحت نظهام ،بهه عهور مشهروح همهه
کارگزاران سیاسی را ،که ممکن است اعمهال آنهها مشهمول ايهن نهو از فدهاد شهوند،

] [ Downloaded from clr.modares.ac.ir on 2022-05-19

دستورات آنها میباشند .اين قدرت ،جدا از قدرت مأموران و کارکنهان دولهت و بخهش

مشخص کرده است.
ب ا توجه به اين که يکی از شیوه های دستیابی به راهکارهای حقوقی مناسب بهرای
حقوقی است ،اين مقالهه راهکارههای حقهوقی مقابلهه بها فدهاد ناشهی از رابطهه قهدرت
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مقابله با فداد ناشی از رابطهه قهدرت سیاسهی و ثهروت ،مطالعهه تطریقهی نظهام ههای
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سیاسی وثروت در ايران و کانادا را مورد بررسی قرار داده است .پرسشههای مطهرح
در اين پژوهش،عرارتند از اينکه آيا بین راهکارهای حقهوقی مقابلهه بها فدهاد ناشهی از
رابطه قدرت و ثروت در ايهران و کانهادا نقهاط اشهتراکی وجهود داردماگهر مشهترکاتی
وجود دارد ،اين مشترکات چگونه می باشندماگر راهکارهای متفاوت مهؤثری درکانهادا
وجود داشته باشد،آيا مناسب است با الالحاتی در ايران به کارگرفته شودم تابه ايهن
وسیله نقطه ضعفهای احتمالی در راهکارهای حقوقی ايهن مقابلهه در ايهران بهر عهرف
شود.
در اين مقاله در دو مرحث بها روش تولهیفی تحلیلهی ،در آبازبهه ايهن اشهتراکهها
پردا ته واهد شد و سپ

تفاوتهای دو نظام مورد بررسی قرار واهد گرفت.

در اين مرحث ،راهکارهای حقوقی مشابه مقابله با فداد ناشی از رابطه قدرت و ثروت
در ايران و کانادا بررسی میشود .ممکن است اين راهکارهای مشابه ،بها ههم تفهاوت-
هايی نیز داشته باشند.

 .1-2منع مداخله اصحاب قدرت در معامالت دولتی و عمومی
 .1-1-2منع مداخله اصحاب قدرت در معامالت دولتی و عمومی در ایران
اولین قانونی که به عور اص برای مقابلهه بها سهوء اسهتفاده از قهدرت در معهامالت
دولتی و عمومی وضع شد ،قانون راجع به منع مدا لههی وزرا و نماينهدگان مجله

و

کارکنههان دولههت در معههامالت دولتههی و کشههوری  22دی  1990بههود .ايههن قههانون از
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 .2شباهت های راهکارهای حقوقی مبارزه با فساد در ایران و کانادا

مصاديق قاعده منع تعارض منفعت است که در کانادا نقهش برجدهته ای در مقابلهه بها
فداد ايفاء می کند .عرق ماده اول اين قانون ،تمهام الهحاب قهدرت و کارکنهان بخهش
عمومی وشرکتهای وابدته به آنها منع شده اند .عالوه بر اين ،در ترصره  1همین ماده
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عمومی وشرکتهای متعلق به آنها از انجام هرگونهه معاملهه ای بها دولهت ومؤسدهات
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مدا له ويشان و نزديکان ندری و سرری لاحران قدرت مندرج در لدر ايهن مهاده،
در معامالت دولتی و عمومی و داوری راجع به آنها ممنو میباشد .اين ممنوعیت کهه
نهه تنههها پههدر ،مههادر ،بههرادر ،ههواهر ،زن يهها شههوهر و اواد بالفصه ايههن مقامههات را
دربرگرفته است بلکه شام نزديکان سرری يعنی عروس و داماد آنها نیهز شهده اسهت؛
چون اين مقامات ،از ي عرف نمی واهند ود را در معرض طر اتهام سوء استفاده
از قدرت قرار دهند و به عور مدتقیم ود يا شرکت يا مؤسدهی ود را وارد معامله
با دولت و اشخاص حقوقی حقوق عمومی کنند و از عرف ديگر ،با توجه به اين که به
هر ک

اعتماد نمی کنند تا اموال و منافعشان را در ا تیار آنها قرار دهند تها در پشهت

پرده به حداب آنها معامله کنند ،مناسبترين افرادی که میتوانند از آنها بهره بگیرنهد
همان عروس و داماد آنها است.

به عورکلی کدانی که واهان عضويت در مجل

عوام کانادا وسنا هدتند ،نمیتوانند

با دولت و نهادهای عمومی کانادا قراردادی را منعقد سازند .عرق بخش 11و10قهانون
سنا و مجل

عوام ،1هیچ شخصی به عور مدتقیم يا بیرمدتقیم نمیتواند قرارداد يها

موافقتنامه ای را با دولت کانادا منعقد کند .بنابر اين قانون ،ي نماينده مجله

عهوام و

سنا به هیچ وجه نرايد عرف قرارداد يا موافقتنامهای شود که از ثروت عمومی کشهور
کانادا برای آن هزينه میشهود (The privy council office, 1979, p.186).عهالوه بهر
اين ،اگر مشارکت آنها در قراردادی که ي عرفش دولت يا نهادهای عمهومی اسهت بهه
گونهای باشد که جرم به حداب آيد ،عرق قانون مجازات کانادا  2بايهد کیفهر آن را نیهز
تحم کنند .همچنین عرق بند ي بخش يازده قانون سهنا و مجله

عهوام ،ههیچ يه از
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 .2-1-2منع مداخله اصحاب قدرت در معامالت دولتی و عمومی درکانادا

اعضای سنا نرايد ي عرف قراردادی باشند که بودجه عمومی کانادا بابت آن پردا ت
میشود.

2 . Criminal Code
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1 . The senate and House of commons act



محمد قدسي و همکار ـــــــــــــــــــــــــ مقایسه راهکارهاي حقوقي مقابله با فساد...

در نظامهای پارلمانی ،همچون کانادا اگر اعضای قوه مجريهه در سهوء اسهتفاده از
قدرت کاری نکنند که جرم محدوب شود تا هنگامی که حزب آنها در مجله

عهوام از

اکثريت بر وردار و نخدت وزير با آنها موافق است طهری آنهها را تهديهد نمهیکنهد؛
چنانکه «دولت ت حزبی مهارمجل

عوام را در دورههايی متفاوت به دسهت گرفهت و

تواندهههت سهههلطنت رسهههمی پارلمهههان را بهههه سهههلطنت مهههؤثر قهههوه مجريهههه ترهههدي
کند(».رايت،1937،ص )01درچنین وضعی ،آنها با رعايت اين اله کهه در محهدودهی
فعالیت هايشان در استفاده از قدرت سیاسی کاری نکنند که جرم شهمرده شهود ،مهی-
توانند به راحتی از موقعیتشان بهرهبرداری کنند .هرچند در رهنمودهای مجل

عهوام

کانادا برای وزرا مقرر شده است به اعر وظايف و مدؤولیتهای منحصهر بهه فهرد
وزرا ،ازم است آنها از مجموعهای از رهنمودها که محدوديتهای اضافی به ويژه در
) Debates, 1979, p.264ولی اين محدوديتهای اضافی تها هنگهامی کهه آنهها مرتکهب
جرمی نشوند برای آنها بازدارنده نخواهد بود.
عرق قاعده منع تعارض منفعت ،اعضای همه ی قوای کانادا بايد کاری نکنند تا منافع
شخصی يا گروهی آنها در برابر منافع عمومی قرار گیرد تا در معرض اين طر قرار
گیرند که منافع ف ردی ود را بر منافع عمومی ترجیح دهند؛ چون «منصب عمومی
جايگاه امانتداری وانجام وظیفه درجهت منفعت عمومی است .بخش مهمی از اين
وظیفه ،دوری از موقعیتهای تعارض منفعت است (Hatchard, 2014, p.49) ».با توجه
به اهمیت اين قاعده در جلوگیری از فداد ،وزرا و اعضای قوهی مجريه بايد اين قاعده
را رعايت کنند « .به اعر تعارضات بالقوه کار وزارتی که بايد تمام وقت باشد ،از
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رابطه با منافع مهالی بهه آنهها تحمیه مهیشهود ،پیهروی کننهد(House of commons .

وزرا در واست میشود که همه وابدتگیهای شغلی ،تجاری يا حرفهای ود را در
مدتی که آنها عضو هیأت دولت هدتند ،ترک کنند(House of commons Debates, ».

تواند در جلوگیری از سوء استفاده از قدرت مؤثرباشد؛ ولی از آنجا که ازم نیدت
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) 1979, p.265در اين لورت ،اگر راه فراری برای اجرای اين قاعده پیدا نشود ،می-
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وزرا برای عضويت در هیأت دولت ،اداره اموال و سهام ودشان را هرچند بدیار
انروه باشد رها کنند؛ ) (House of commons Debates, 1979, p.264سهامداری ي
وزير يا عضو هیأت دولت ،بالقوه ممکن است در موارد بدیاری موجب تعارض
منفعت شود.
محدوديت های ناشهی از اجهرای قاعهده تعهارض منفعهت بهرای جلهوگیری از فدهاد
سیاسی ،هدفهای مشترکی دارند که مورد توجه کشورهای مختلف است « .محدوديت-
ههای تعهارض منهافع در فراندهه و کانهادا ههدفهای مشهابهی دارنهد ،امها از روشههای
متفاوتی استفاده میکنند .قانون فرانده در مقايدهه بها آمريکابیشهتر بهر راهحه ههای
اداری متمرکز است تا راهح کیفری ،اما در هدف اساسی «پرهیز از ي اتحاد ناسهالم
بین منفعت مالی شخصی و اعمال قدرت دولت» سهیم است .با اين همهه ...محهدوديت-
محدود کنندهاند( ».اکرمن ،1913 ،ص )137
همچنین قاعده تعارض منفعت در کانادا ،درباره ی وزرا و اعضای قوه ی مجريه به
اين علت به درستی انجام نمیشود که محدوديتهای ناشی از آن ،لهرفا بهر شهخص
وزرا و اعضای قوهی مجريه اعمال میشود و تنها آنها بايد اين قاعده را رعايت کننهد.
آنها با انتقال دارائیها و سهام ود به همدر و فرزندانشان به آسانی میتواننهد ايهن
قاعده را دور بزنند و بدون آن که شخصا ايهن قاعهده را نقهض کننهد ،از قهدرت سهوء
استفاده کنند؛ چون «همدران و انواده های وزرا ازم نیدت از قواعد دقیقی که وزرا
رعايت می کنند ،پیروی نمايند .اين کار در عم ساده نیدت و حتی ممکن است درسهت
نراشد .به هرحال مشخص شده است به وسیله انتقال اموال به همدر يها فرزنهد تحهت
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های پ

از استخدام به عور ناقص اجرا میشوند .قوانین کانادا و انگلدتان نیهز کمتهر

سرپرستی ود میشود از قاعده تعهارض منهافع سهرباز زد(House of commons ».
)Debates, 1979, p.264

باتوجه به اين که يکی از ابزارهای شنا ته شهده سوءاسهتفاده از قهدرت ،معهامالت
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عمههومی اسههت؛ الههول تههدارکات و معههامالت عمههومی سههازمان توسههعه وهمکههاری
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اقتصادی 1که کانادا هم عضوآن اسهت ،شهفافیت ،مهديريت هوب ،جلهوگیری از سهوء
استفاده ،پاسخگويی ونظارت بر تدارکات و معامالت عمومی را ازم میداند(OECD, .
)2002, p.18-19

 .2-2مقابله کیفری با فساد ناشی از رابطه قدرت وثروت
 .1-2-2مقابله کیفری با فسادناشی ازرابطه قدرت وثروت در ایران
 .1-1-2-2راهکارهای کیفری مقابله با فساد در قوانین عام
اگر فداد با جرايمی مانند ارتشاء ،ا تالس ،تهدلی

،ترهانی و کالهرهرداری لهورت

گرفته باشهد ،قهوانین مجهازاتههای عمهومی بهه آن پردا تهه اسهت .مهاده  152قهانون
مجهازات عمههومی  1973/17/23ضهمن تعیههین مصههاديق ا هتالس کههارگزاران دولههت،
«1912/5/11هري از کارمندان و کارکنان ادارات و سازمانها و مؤسدات و شرکت-
های دولتی  ...وجوه نقدی يا مطالرات يا حوالجهات يها سههام و سهاير اسهناد و اوراق
بهادار يا سهاير امهوال متعلهق بهه هريه از سهازمانهها و مؤسدهات فهوق الهذکر يها
اشخالی که برحدب وظیفه به آنها سپرده شده است به نفع ود يا ديگری برداشهت
يا تصاحب کرده به عنوان مختل
ا تالس به حر

عهالوه بهر مجهازات مقهرر اداری و رد مهال مهورد

از  1ماه تا پنج سال محکوم میشود».

عرق ماده  171کتاب پنجم قانون مجازات اسهالمی ،تعزيهرات « 1905/9/2هريه از
کارمندان و کارکنان وزارتخانهها  ...که بالمراشره يا به واسطه در معامالت و مزايهده-
ها و مناقصه ها و تشخیصات و امتیازات مربوط به دستگاه مترو  ،تحت هر عنوان …
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مجازات آنها را تعیین کرده است .عرهق مهاده  05قهانون مجهازات اسهالمی ،تعزيهرات

برای ود يا ديگری نفعی منظور دارد ،به تأديه دو برابر وجوه و منافع حالله از اين
عريق محکوم میشود و در لورتی که عمه وی موجهب تغییهر در مقهدار يها کیفیهت
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1 . OECD Principal for integrity in public procurement

پژوهشهاي حقوق تطبيقي ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ دوره  ،42شماره  ،4تابستان 9911

مورد معامله يا افزايش قیمت تمام شده آن گردد به حر

از شش ماه تا پنج سال و يا

مجازات نقدی از سه تا سی میلیون ريال نیز محکوم واهد شد».
آ رين قانونی که موادی از آن به راهکارهای مقابله با فداد ناشی از رابطهه قهدرت
و ثروت اشاره دارد ،قانون مجازات اسالمی مصوب  1932/2/1است .برای نمونه عرق
ترصره ماده  91اين قانون ،انتشار حکهم محکومیهت قطعهی مدا لهه وزرا و نماينهدگان
مجل

و کارمندان دولت در معامالت دولتی و کشوری و ترانی در معامالت دولتی که

میزان مال موضو جرم ارتکابی ي میلیارد ريال يا بیش از آن باشد ،الزامی است.
 .2-1-2-2راهکارهای کیفری مقابله با فساد در قوانین خاص
نخدتین قانونی که به عور ويژه برای مقابله بها فدهاد تصهويب شهد ،قهانون مجهازات
قانون مجازات عمومی  1973که مربوط به مجازات سوء استفادهکنندگان از قهدرت در
معامالت دولتی و عمومی بود ،تجديدنظر شد و مجهازات آنهها افهزايش يافهت .ازجملهه
عرق ماده  ،152مجازات ا تالس ،رد مال ،تأديه برامت و ي تا ده سال انفصهال بهود؛
ولی عرق ماده 2و 9قانون مجازات مختلدین اموال دولتی ،مجازات ا هتالس ،دو تها ده
سال حر

وانفصال ابد از دمات دولتی است.

قانون بعدی اص مقابله با فداد ،قانون منهع مدا لهه وزرا و نماينهدگان مجله

و

کارکنان دولت در معامالت دولتی و کشوری  22دی  1990اسهت .بهرای الهالح آن،
قانون مجازات ترانی در معامالت دولتی  1931/9/13تصويب شد.
بعد از انقالب ،نخدتین قانون الی که بهه ههدف مقابلهه بها فدهاد تصهويب شهد،
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مختلدین امهوال دولتهی  11آذر  1971بهود .در ايهن قهانون ،مهواد  152و  159و 150

قانون تشديد مجازات مرتکرین ارتشاء ،ا تالس و کالهررداری  1910/3/15است .عرق
ماده اول آن ،مجازات کالهررداری از جانب کارگزاران قهوای سهه گانهه ،عهالوه بهررد
مال ،دو تا ده سال حر

وانفصال ابد و جزای نقدی است .قانون اص ديگهر ،قهانون

گرفتن پورسانت در معامالت قوای سه گانه ممنو است؛ مرتکب عالوه بهر رد آن ،بهه
00
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منع پورسانت در معامالت هارجی  1902/3/20اسهت .بنابرمهاده واحهده ايهن قهانون،
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دو تا پنج سال حر

و جزای نقدی محکوم می شود .قانون اص ديگر ،قانون الحهاق

دولت جمهوری اسالمی ايران به کنواندیون سازمان مل متحد برای مرارزه بها فدهاد
مصوب  1910/1/13است .همدو بااين قهانون ،قهانون ارتقهاء سهالمت نظهام اداری و
مقابله با فداد در مورخ  1937/2/23به عور اص برای مقابله با فداد تصويب شهد.
در ماده اول اين قانون فداد تعريف شده است و ارتشاء ،ا تالس ،ترانی در معهامالت
دولتی و عمومی ،سوء استفاده از مقام يا موقعیت اداری و سیاسی از مصاديق آن بهه
حداب آمده است.
 .2-2-2مقابله کیفری بافسادناشی ازرابطه قدرت وثروت در کانادا
از آنجا که اين طر وجود دارد که موقعیت نمايندگی ،وسهیله تهأمین منهافع شخصهی
امتیازی به هري از اعضای مجل  ،برای پیشررد هر آنچه به اين مجل

وابدته است

يا در آن داد و ستد میشود ،جرم و گناه بزرگهی اسهت کهه منجهر بهه نهابودی قهانون
اساسی میگردد ».مرتکب آن به کیفر عم مجرمانهاش می رسد.
برای پاک کردن دستگاه قانونگذاری از فداد ،ماده  171قانون کیفری کانهادا مقهرر
میدارد « :هر عضو پارلمان که برای به دست آوردن هر مقهدار پهول ،چیهز بها ارزش،
پدت و مقام و کاری برای ودش يا شخص ديگری ...تالش کند ،مرتکهب جهرم شهده
است و به چهارده سال زندان محکوم واهد شد ».همچنین بخشههای  113تها  125و
 917و  321قههانون فدههاد مقامههات وزارت امههور ارجههه کانههادا 2مصههوب  1311و
سال  2719آن و قانون جزای مصوب  1315کانادا والالحیه های آن و معاهده ضهد
فداد مل متحد  9کهه در دوم اکترهر  2770بهه تصهويب رسهید و معاههده ضهد رشهوه

2. The corruption of foreign public officials act
9 . Un Anticorruption convention
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1 . Standing orders of the house of commons
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گردد؛ بنابر دستورالعم های جاری شماره  01مجله

عهوام« 1پیشهنهاد پهول يها ههر
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 OECDکه در  15فوريه  1333در کانادا ازم ااجرا شهد ،ايهن گونهه جهرايم را مهورد
توجه قرار داده است و برای آنها مجازات تعیین کرده است.

 .9-2محدودیت استفاده از امکانات مالی در انتخابات
 .1-9-2محدودیت استفاده از امکانات مالی در انتخابات در ایران
در جامعهای که «مشارکت سیاسی در وهلهی نخدت ،سا ته و پردا ته کدانی اسهت
که از پول و وقت کافی بهرهمندند»؛ ( شهرازی ،1917،ص  )11به ناچهار انتخابهات ههم
بايد در جهت تأمین منافع آنها برگزار شود .برای مقابله با فداد در انتخابهات و ريهد
رأی ،قوانینی وضع شهده اسهت کهه سهرآباز آنهها مهاده  30قهانون انتخابهات مجله
شورای ملی مصوب  1237/0/23بهود .در ادامهه راهکهار حقهوقی مقابلهه بها فدهاد در
آمده است« :آرايی که از عريهق ريهد و فهروش بهه دسهت آمهده باشهد باعه اسهت».
آ رين مواجهه با ريد و فروش رأی با الالحیه قانون انتخابات  1935/9/29انجهام
گرفت .بنابر ماده  15اين الالحیه،تحت عنوان بند ( )1مهاده ( )11قهانون انتخابات،بهه
لورت گدترده هر اقدام و عملی که به عور مدتقیم يها بیرمدهتقیم موجهب ريهد و
فروش رأی گردد جرم محدوب میشود.
يکی از شیوه های جلوگیری از ريهد آراء و تطمیهع رأی دهنهدگان ،محهدود کهردن
هزينههای انتخابات است .دقیق بودن اين هزينهها برای نامزدها موجب میشهود آنهها
نتوانند به لورت قانونی بیشتر از میزان مشخص شده ،هزينه کنند .همین محهدوديت
در هزينه ها ،جلوی تطمیع افراد و ريد آراء را واهد گرفت .اکنون ،قانونی بهرای ايهن
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انتخابات ،در ماده 11قهانون انتخابهات مجله

شهورای اسهالمی مصهوب 1912/12/3

محدوديت وجود ندارد؛درحالی که «قاعده مند نرهودن هزينهه ههای انتخابهاتی در نظهام
های مردم سا ار در نهايت موجب تخديش الول لداقت ،شفافیت و کرامت انتخاباتی
به عنوان يکی از بنیادهای مردم سااری شده و در نهايت نظام سیاسی مهورد نظهر را
ص)111
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به سمت گونه ای از اشرافیت سااری هدايت واهد کرد ( ».گرجی اَزَ نهدَريانی،1911،
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 .2-9-2محدودیت استفاده از امکانات مالی در انتخابات در کانادا
قانونگذار کانادا برای مقابله با تأثیر ثروت در انتخابات ،قهوانینی بهرای محهدود کهردن
کم ها به نامزدها و احزاب وضع کرده است .قانون هزينههای انتخابهات 1محهدوديت-
هايی برای هزينه های انتخابات ،بر نامزدها و احزاب سیاسی وضع کرده است .عهالوه
بههر محههدوديت بههر کم ه ههها کههه در سههال  2779تصههويب شههد؛ در اول یانويههه 2770
محدوديتهايی بر اين نو از کم ها تحمی گرديد کهه در نتیجهه آن ،بهه شهرکتهها و
اتحاديههای کارگری اجازه کم سیاسی داده نمیشود.
قانون انتخابات کانادا ،2هزينههای رقابتهای درون حزبی را محدودکرده است .اين
قانون ،هزينه رقابت نامزدی را به عنوان ي هزينه که به عور معقول در عهول رقابهت
رقیب میتواند  27درلد مرلغ هزينههای مجهاز بهرای يه نهامزد انتخابهات در همهان
حوزه انتخابات در عی انتخابات عمومی قر را هزينه کند؛ به شهرعی کهه مرزههای آن
منطقه انتخاباتی تا آن زمان تغییر نکرده باشد .در موارد ديگر ،ي رقیب نامزدی برای
انتخابات میتواند مرلغی را که مدير ک انتخابهات تعیهین مهیکنهد ،هزينهه کنهد(chief .

) electoral officer of Canada , 2015, p.43با ايجاد اين محدوديت ها در هزينههههای
رقابتهای درون حزبی بهرای تعیهین نامزدهها ،سهعی شهده اسهت از نخدهتین گامههای
رقابتهای سیاسی ،جلوی تأثیر ثروت در اين رقابتها را در حد امکان بگیرند؛ تا مانع
از نفوذ آن در سرنوشت جامعه شود .با اين وجود ،در رقابتهای درون حزبهی بهرای
تعیین رهرری حزب محدوديتی اعالم نشده است« .قانون انتخابهات کانهادا محهدوديت-
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انتخاباتی پردا ت می شود ،مشخص میکند .برای نامزدی ي رقابهت انتخابهاتی ،يه

هايی برای مرلغ هزينههای رقابت انتخاباتی رهرری که هر رقیب انتخاباتی ممکن اسهت
متحم شود ،مقرر نکرده است .ي حزب رسمی ممکن است به وسیله مقررات دا لهی

2 . The Canada Election Act
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1. The Election Expenses Act
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ود محدوديتهايی برای ودش تعیین کند؛ ولی اين چنین محدوديتها از عريهق ايهن
قانون ،قاب اجرا ،نیدت(Ibid, p.43) ».
بنابر قانون انتخابات کانادا «عرفهای ثالث در مرلغی که آنها میتوانند برای آگههی
انتخابات هزينه کنند محدود میشوند .انجمنهای منطقهای انتخابات نمیتواننهد هزينهه-
های آگهی انتخابات را در عی ي انتخابات متحم شوند (Ibid, p.43) ».همدو با ايهن
محدوديتها ،عرق بند  1ماده  957قانون انتخابات کانادا ،عرف ههای ثالهث نمهیتواننهد
هزينههای آگهی ترلیغهاتی بیشهتر از  157777دار در يه انتخابهات عمهومی متحمه
شوند .بنابر بند  2ماده  957همین قانون ،عرفهای ثالث در انتخابهات منطقههای بهرای
ي نامزد يا بیشتر ،هزينه آگهی پیش از  9777دار نرايد بپردازند .عرق بند  3-1مهاده
مذکور عرفهای ثالث نمیتوانند برای انتخابات میهان دورهای هزينهه آگههی انتخابهات
با توجه به اين کهه حضهور هارجیهها در انتخابهات در بیشهتر کشهورهای جههان
معموا ممنو است .بنابر قانون انتخابات کانادا ،عرفههای ثالهث هارجی نمهیتواننهد
بیش از  577دار يا بیشتر در آگهیهای انتخاباتی هزينه کنند(Ibid, p.45) .

 .9راهکارهای حقوقی متفاوتِ مبارزه با فساد در ایران و کانادا
اين مرحث درباره راهکارهای حقوقی متفاوت جلوگیری از فداد ناشی از رابطه قدرت
و ثروت در ايران و کانادا میباشد .جدا از اشتراک های کم و بیش مشهابه کهه در ايهن
راهکارها وجود دارد ،راهکارهايی در اين دو کشور به کهار گرفتهه شهده اسهت کهه از
جهت منرع حقوقی يا از جهت شیوههای مقابله با فداد با هم تفاوت دارند.
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بپردازند.

 .1-9راهکارهای مبارزه با فساد در قانون اساسی
 .1-1-9راهکارهای مبارزه با فساد در قانون اساسی ایران
ناشی از رابطه قدرت و ثروت وجود دارد که به عور مختصر به آنها اشاره میشود.
66
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در قانون اساسی جمهوری اسالمی ،راهکارهای قاب تهوجهی بهرای مقابلهه بها فدهاد
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 .1-1-1-9معاهدات بین المللی و سوء استفاده از قدرت
قانون اساسی جمهوری اسالمی ايران برای جلوگیری از سوء استفاده از عهدنامهههها
و قراردادها ،در ال  00و 125نظارت قوهی مقننهه را بهر عهدنامهههها ،قراردادهها و
موافقتنامههای بینالمللی ازم شمرده است؛ به گونهای که تا آنها بهه تصهويب مجله
شورای اسالمی نرسند ،قاب اجرا نخواهند بود .ولی ايهن نظريهه شهورای نگهرهان کهه
«ال  00قانون اساسی با توجه به ال  125از قراردادهايی که برای انجهام معاملهه
بین وزارتخانه ها و سهاير سهازمانهای دولتهی ايهران و شهرکتهای هارجی کهه دارای
شخصیت حقوقی باشند منعقد مهیگهردد ،منصهرف اسهت و مهوارد هاص ايهن گونهه
قراردادها در لورتی که ضوابا کلی آن به موجب قهانون عهادی تعیهین شهده باشهد،
اعالق و عموم ال  00قانون اساسی ندرت به همه عهدنامهها ،قراردادها و موافقهت-
نامههای بینالمللی ،راه را برای کنار گذاشتن نظارت مجل

شورای اسالمی بر بر هی

از قراردادهای بینالمللی باز کرده است.
 .2-1-1-9محدویت یا ممنوعیت داد و ستد مقامات عمومی
قانون اساسی برای مقابله با سوء استفاده از انتقال امهوال دولتهی ،بهه کلهی واگهذاری
اموال نفی

منحصر به فرد ملی را ممنو کرد و انتقال ساير اموال نفهی

را موکهول

به تصويب مجل

شورای اسالمی نمود .بنابر ال  19قانون اساسی «بناها و امهوال

دولتی که از نفاي

شهورای

ملی باشد قاب انتقال به بیر نیدت مگر با تصويب مجل

اسالمی آن هم در لورتی که از نفاي

منحصر به فرد نراشد».
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نیاز به تصويب مجل

ندارد»( ،نظريه  1919/1/11 -2773شورای نگهران( بها وجهود

معامالت راجع به اموال عمومی و دولتی ،يکی از ريشهههای فدهاد بهوده و هدهت.
برای جلوگیری از اين فداد ،عرق ال  193قانون اساسهی اوا  ،لهلح همهه دعهاوی
(نقیری مفرد ،1932 ،ص )112بايد به تصويب هیأت وزيران برسد .تصمیمگیری جمعی
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هیأت وزيران میتواند عاملی بازدارنده باشد .ثانیا ،مصالحه اين گونه دعاوی بايهد بهه
اعال مجل

برسد .ثالثا ،در مواردی که عرف دعوا ،ارجی يا دعهوای مهمهی باشهد،

للح آنها بايد به تصويب مجل

برسد.

 .9-1-1-9ممنوعیت بیش از یک شغل
داشتن چند شغ برای دارندگان قدرت سیاسی ،از عوامه فدهاد اسهت؛ زيهرا معمهوا
دارندگان اين گونه مشاب  ،تنها از مزايای مادی ايهن شهغ هها بههرهمنهد مهیشهوند و
فرلت نمی کنند حتی دو يا سه شغ را همزمان به لورت مناسب انجام دهند؛ تا چه
رسد که بر ی از آنها گاهی دارای دهها شغ باشند .به ويژه آن که «به دشواری می-
توان همزمان برای دو هدف دمت کرد ،يعنی هم در دمت پول بود و هم در هدمت
مقرر داشته است نه تنها داشتن بیش از ي شغ دولتی ممنو مهیباشهد؛ بلکهه شهغ
دولتی و نمايندگی مجل

شورای اسهالمی همزمهان بها وکالهت دادگدهتری ،مشهاوره

حقوقی و رياست و مهديريت عامه يها عضهويت در هیهأت مهديره انهوا شهرکتههای
صولی نیز ممنو است؛ زيرا میتواند ابزار سوء استفاده شود که در جهت مخالف
فلدفه وجودی قدرت سیاسی است .به ويژه آن کهه «مقامهات مملکتهی مخصولها در
قوهی مجريه نرايد وسیلهای برای اجرای مقالد شخصی گردد .تمهام لهالحیتهها و
اقتدارات قانونی بايد به نفع جامعه و در جههت مصهالح عمهومی بهه کهار رود .تصهدی
شغ آزاد با احتمال زياد او را به سمت منافع شخصی سوق میدهد ( ».مهدنی،1913 ،
ج  ،5ص )270
ي

کارگزار سیاسی براساس ال مداوات ،بايد بهه انهدازه سهاير همکهاران هود
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کشور( ».ابوالحمد،1901 ،ص  )211برای مقابله با اين فداد ،اله 131قهانون اساسهی

حقوق بگیرد؛ اگر او وقت بیشتری برای کارش لرف مهیکنهد بايهد در برابهر اضهافه
کارش که در روز ممکن است دو تا چهار ساعت باشد حقوق اضهافی بگیهرد؛ امها اگهر
است از بودجه عمومی حقوق بگیرد؛ اين حقوق قطعا بهر مرنهای کهار او نخواههد بهود؛
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همین فرد ده ها شغ داشته باشد و در برابر کاری که ممکن نیدت به واقع انجام داده
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بلکه ناشی از فداد حاکم بر مجموعهای است که در آن ،چنین افرادی مشغول بهه کهار
هدتند .برای مقابله با ايهن وضهع ،ترصهره سهه قهانون ممنوعیهت بهیش از يه شهغ
مصوب  1909/17/11مجل

شورای اسالمی که در تریین ال  131قهانون اساسهی،

آمده است ،هرچند اجازه داده اسهت يه

فهرد در چنهدين شهرکت يها مؤسدهه دولتهی

حضور يابد؛ ولی اوا ،آن را چند شغ به حداب نیاورده اسهت .ثانیها ،گهرفتن حقهوق
بابت حضور در اين شرکتها و مؤسدهها را ممنو اعالم کرده است .باتوجه به ايهن
که منع تعارض منفعت ،برای جلوگیری از اتحاد ناسالم منفعت شخصی واعمال قهدرت
است ،اگر جمع مشاب برای منفعت شخصی باشد ،مصداق تعارض منفعهت اسهت؛ در
بیر اين لورت همچون استثنای باا ،مصداق آن نیدت.

عرق ال  132قانون اساسی« ،دارايی رهرر ،رئی

جمهور ،معاونان رئهی

وزيران و همدر و فرزندان آنهان قره و بعهد از هدمت ،توسها رئهی

جمههور،

قهوه قضهائیه

رسیدگی میشود که بر الف حق افزايش نیافتهه باشهد ».چهون «حکومهت دينهی  ...در
موضعی کامال متمايز با ديگر حکومتها ...،به منافع و مصالح شخصی حاکمهان ،ههیچ
وقعی نمینهد و توجه بهه سهود ويهژهی مدهؤوان را در سها تار هود نمهیپهذيرد».
(جوادی آملی ،1911،ص )212
برای اجرای ال  132قهانون اساسهی ،رئهی

وقهت قهوهی قضهائیه دسهتورالعم

اجرايی اين ال را در  1919/1/29لادر کرد .عرق ماده يه آن« ،در اجهرای اله
 132قهانون اساسهی ،دفتهری بها عنهوان دفتههر اله  132قهانون اساسهی کهه در ايههن
دستورالعم دفتر نامیده میشود زير نظر رئهی

قهوه قضهائیه تشهکی مهیگهردد تها
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 .2-1-1-9شفافیت دارایی صاحبان قدرت

مطابق اين دستورالعم و در چارچوب قهوانین و مقهررات و قواعهد عمهومی ،اقهدامات
ازم را معمول دارد  »...عرق ماده  19اين دستورالعم «دفتهر بها اسهتفاده مناسهب از
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زمینه های تحصی و افزايش ناحق دارايی اقدام واهد نمود و با لحاظ محدوديتههای
مندرج در اين دستورالعم  ،اعال رسانی به هنگام مهینمايهد».بهااين وجهود ،ازکهاراين
دفتر رری نیدت.
 .8-1-1-9راهکار قضائی قانون اساسی در مقابله با فساد ناشی از رابطه قدرت و
ثروت
ال  33قانون اساسی تقريرا همه اموری که منجر به فداد میشهود را مطهرح کهرده
است و دولت را موظف نموده که با آنها مقابله کند .در میان مفددهای مذکور در ايهن
ال  ،ا تالس ،سوء استفاده از موقوفات ،سوء استفاده از مقاععه کاریها و معامالت
دولتی ،از جرايمی هدتند که بر اثر سوء استفاده از قدرت اتفاق میافتنهد .بنهابراين ،از
قدرت و ثروت است و راهکار تعقیری آن را مطرح کرده است ،اين ال میباشد.
در اين ال  ،راهکار حقوقی مواجه با فداد سیاسی ،راهکاری قضايی اسهت؛ زيهرا
کار تعقیب ،رسیدگی ،تحقیق و اثرات ايهن گونهه فدهاد در لهالحیت قهوهی قضهائیه و
دادگاههای آن میباشد .در تأيید اين ادعا ،مهاده سهوم قهانون نحهوه اجهرای اله 33
قانون اساسی  1919/5/10مقرر داشهته اسهت« :بهه منظهور اجهرای اله  33قهانون
اساسی جمهوری اسالمی ايران ،قوه قضائیه موظف است در مرکز هريه از اسهتان-
های کشور و شهرستانهايی که ازم بداند شعره يا شعری از دادگهاه انقهالب را جههت
رسیدگی و ثروت شرعی دعاوی مطروحه تعیین نمايد».
قانون اساسی عالوه بر ال  33که به عور اص به مقابله با ايهن فدهاد پردا تهه
است ،در چند ال ديگر در فص يازدهم که مربوط به قوه قضائیه است ،به عورکلی
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میان الول قانون اساسی ،اللی که به لورت مشخص درباره فداد ناشی از رابطه

به اين موضو اشاره دارد .در ال  151قانون اساسی قوهی قضائیه مدؤول تحقهق
بخشیدن به عدالت است .با وجود ابهامی که در تعريف عدالت است ،هر تعريفی کهه از
فدادی از جمله فداد ناشی از رابطه قدرت و ثروت در تضاد اسهت .در نتیجهه وقتهی
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عدالت بشود به عور قطع ،عدالت قاب جمع با فداد نیدت؛ بنابراين ،عدالت بها هرگونهه
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قوه قضائیه مدؤول تحقق عدالت است؛ بايد تمهام ابزارههای ازم در حهدود ا تیهارات
ود را برای مقابله با فداد فراهم آورد؛ به گونهای که بها همهه انهوا فدهاد بهه ويهژه
فداد ناشی از رابطه قدرت و ثروت مقابله کند.
يکی از عوام اللی فداد سیاسی ،عدم اجرای لحیح قوانین است .اگر قهوانین بهه
درستی اجرا شود ،بعید است اين نو از فداد امکان بهروز يابهد .عرهق بنهد دوم اله
 151قانون اساسی ،يکی از وظايف قوهی قضائیه «نظارت بهر حدهن اجهرای قهوانین»
است .اين قوه برای نظارت بر حدن اجرای قوانین و مقابله با سوء اسهتفاده از قهدرت
از ابزارهای گوناگونی بهرهمند است که عالوه بر دادگاههای عمومی ،سازمانههايی را
نیز برای نظارت بر حدن جريان امور و اجرای لحیح قوانین در نهادهای عمومی در
ا تیار دارد .يکی از آنها عرق ال  103قانون اساسی ،سازمان بازرسهی که کشهور

 .2-1-9راهکارهای مبارزه با فساد در قانون اساسی کانادا
روابا حقوقی کانادا بیشتر به وسیله عرف ،قرارداد و رويه قضايی سامان میيابد .بها
آن که بر الف انگلدتان دارای قانون اساسی نوشته است ،ولی چنان فراگیر نیدت تا
همه روابا سیاسی اين کشور را تحت پوشش قرار دهد« .قانون اساسی  1110کانهادا
و الالحیههای آن ،قانون اساسی جامعی را فراهم نیاوردهاند؛ به اين علت ،اين قهانون
به وسیله قوانین عادی کانادا ،الول حقوق عرفی و قراردادها و رويه قضهايی تکمیه
میشود (walker, 1989, p.172) ».به عالوه آن که «همچون سهنت سیاسهی بريتانیها،
قانون اساسی کانادا از ي

سند تشکی نمیشهود؛ بلکهه بیشهتر شهام مجموعههای از
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است.

قوانین و مقررات همراه با تصمیمات و رويههای عرفی حقوق کامنلو است که بها ههم
زندگی سیاسی اين جامعه را سازماندهی میکنند و راهی را که دولهت مهیبايهد بهرای
انجام وظیفهاش بپیمايد توضیح میدهند» (Newman , 2004, p. 2- 3) .به ويژه آن که
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تاسال 1391قوه مقننه کانادا ازا تیار قانون گذاری کاملی بر وردارنرهود؛ تها ايهن کهه

پژوهشهاي حقوق تطبيقي ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ دوره  ،42شماره  ،4تابستان 9911

دراين سهال ،عرهق قهانون وسهت میندهتر،state of Westminsterا تیهار کامه قهانون
گذاری به اين کشور داده شد(Cracknel, 2009, p.11) .
عرق اين قوانین ورويه ها،رهرر حزب دارای اکثريت ،نه تنها نخدت وزيهر و رئهی
عوام را نیزدر دسهت مهی گیهرد؛ تفکیه

عملی قوه مجريه میشود؛ بلکه هدايت مجل

قوا در برابر قدرت او ،عام بازدارندهای نیدت؛ او با داشتن اکثريت در مجله

عهوام،

تهديدی را احداس نخواهد کرد .به ويژه آن کهه در نظهام ههای پارلمهانی شهریه نظهام
پارلمانی انگلهی

بهه واقهع تفکیه قهوايی وجهود نهدارد؛ چنهان کهه «در بحهث دربهاره

پارلمانتاريدم انگلیدی از حکومت کابینه سخن به میان می آيد ( ».عراعرهائی مهوتمنی،
 ،1917ص  )211به گونهای که حتی عرز کار پارلمان به وسیله دولت تعیین میشهود.
«از سالهای پايانی قرن نوزدهم تاکنون ،دولهتهها کنتهرل عمیقهی بهر نحهوه عملکهرد
آن سرچشمه میگیرند( ».رايت،1937،ص  )127به همین علت است اين اظههارنظر دور
از واقعیت نیدت که «ما در کانادا هیچ تفکیکی قوايی نداريم(Elliot, 1997, p.19) ».
از اين رو ،قدرت برتر در کانادا ،در ا تیار نخدت وزير و مجل

عوام میباشد کهه

عنصر تعیین کننده آن ،انتخابات و پیروزی در آن است که ثروت در آن نقش دارد .بهه
اين علت ،بیشترين راهکارهای حقوقی مقابله با فداد در کانهادا مربهوط بهه انتخابهات،
نمايندگان و دوره نمايندگی آنها میباشد که مورد توجه قانونگذار عهادی قهرار گرفتهه
است .در اين باره تقريرها قهوانین ازم بهه تصهويب رسهیده اسهت .بهرعک

در قهانون

اساسی  1110و الالحیههای آن و قانون اساسهی  1312کانهادا ،راهکهاری راجهع بهه
مقابله با فداد سیاسی يافت نمیشهود .تنهها در ضهمیمه پهنجم قهانون اساسهی 1110
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پارلمانها داشتهاند  ...مرکزيت قوهی مجريه ،واقعیتی است که همهی چیزهای ديگر از

کانادا آمده است« :اظهارنامه مربوط به لالحیتهای ازم ،اينجانب  ...اعالم و تصديق
می نمايم که واجد کلیه شرايا موردنظر قانون برای انتصاب به عضويت مجل

سنای

عرفی دارای امالک يا مدتغالت استیجاری يا برای بهرهبهرداری و اسهتفاده شخصهی
دارای اموال يا مال

زمین و اموال ناشی از ارث و معاف از هر بدهی يا تیولداری ،بهه
60
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کانادا هدتم و برای بهرهبرداری و استفاده شخصی بهه عنهوان ماله علهق قهانونی و
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ارزشی معادل چهار هزار دار لرفنظر از تمامی لورت حدابها ،عهوارض ،ديهون،
وثیقهها و وام هايی که ممکن است بهه ايهن امهوال بیرمنقهول وابدهته ،مترتهب و قابه
پردا ت يا به آنها ا تصاص داده شده باشد ،هدتم و اسناد يها مالکیهت ايهن امهوال را
جزئا يا کال به منظور دستیابی به عضويت در سنای کانادا با ترانی يا نیرنگ به دسهت
نیاورده ام و اموال منقول و بیرمنقول اينجانب روی هم رفته ،لرف نظر از قروض و
تعهداتم ،معادل چهار هزار دار است ».که معلهوم نیدهت ايهن ضهمیمه جهدا از آن کهه
لرفا مربوط به مجل

سنا میباشد چه کاربردی داردم آيا سطح دارايی اعهالم شهده

در آن ،حداق ثروتی است که ي

فرد بايد داشته باشهد تها بهه عضهويت مجله

سهنا

منصوب شودم يا اين که شا صی است برای آن که در هنگهام لهزوم مشهخص شهود
مقدار دارايی ي سناتور به ناحق افزايش يافته است.

 .1-2-9الزام اصحاب قدرت به اعالن دارائیها خود و خانوادهشان در ایران
قوانین متعددی بر ضرورت اعالم دارائیهای لاحران قدرت وجود دارد .نخدتین
آنها ،قانون مربوط به رسیدگی به دارايی وزراء وکارمندان دولت اعم از کشوری و
لشگری و شهرداريها و مؤسدات وابدته به آنها ،مصوب  13اسفند ماه  1990است.
عرق اين قانون ،همه کارکنان قوای سه گانه و بخش عمومی بايد هرسال دارايی و
درآمد ود وفرزندان تحت وايتشان را اعالم کنند .اعالم الزامی اين قانون ،با ماده
واحده الالحی 1931/1/21ندخ شد« ،به عرارت سادهتر اين ماده واحده به گونه
ظريفی اين قانون را بی اعترار کرد»( .ابوالحمد ،1901 ،ص  )215آ رين آنها ،قانون
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 .2-9الزام اصحاب قدرت به اعالن دارائیها خود و خانوادهشان

رسیدگی به دارايی مقامات ،مدؤوان و کارگزاران جمهوری اسالمی ايران مورخ
 1931/2/10میباشد .عرق ماده  9آن ،تمام مقامات و کارگزاران سیاسی ملزم شده
اند دارايی ود ،همدر و فرزندان تحت تکفلشان را اعالم کنند .عالوه بر مقامات و
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کارگزاران مذکور در اين ماده ،بنابر ترصره ي ماده  9اين قانون ،رئی

قوه قضائیه

پژوهشهاي حقوق تطبيقي ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ دوره  ،42شماره  ،4تابستان 9911

موظف است دارايی ود ،همدر و فرزندان تحت تکفلش را قر و بعد از دمت به
مرجعی که رهرری تعیین میکند ،اعالم نمايد .قانون  ،1990قانونی عام است وهمه قوا
و بخش عمومی از وزير تا پايینترين مدتخدمین کشوری ولشکری را دربرمی گیرد؛
ولی قانون  1931در بر دارنده مقامات سیاسی است که درماده  1و 9مشخص شده-
اند .درقانون  1990ذکری ازرأس قدرت و نخدت وزير نیدت؛ ولی قانون1931شام
رهرری و رئی

جمهوری نیز میشود.

بنابرماده  23قانون برنامه پنجداله ششم توسعه اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی
جمهوری اسالمی ايران ( )1931-1377مصوب « :1931/1/11دولت مکلف است عی
سال اول اجرای قانون برنامه ندرت به راه اندازی سامانه ثرت حقوق و مزايا اقدام کند
و امکان تجمیع کلیه پردا تها به مقامات ،رؤسا ،مديران کلیه دستگاههای اجرائی
کلیه در يافتهای کارگزاران سیاسی بايد به عور شفاف در دسترس عموم قرار داشته
باشد.
 .2-2-9الزام اصحاب قدرت به اعالن دارائیهای خود و خانوادهشان درکانادا
درکانادا قانون لريحی که در آن به عور اص کارگزاران سیاسهی ملهزم بهه اعهالم
لورت دارائیهايشان شوند ،وجود ندارد .بههربهم آن کهه ايهن کشهور دارای قهانونی
درباره الزام کارگزاران سیاسی به اعالم دارائیهايشان نیدهت ،بها توجهه بهه ايهن کهه
کانادا همچون ايران به معاهده سازمان مل برای مرارزه بها فدهاد پیوسهته اسهت ،در
اين معاهده الزاماتی وجود دارد که اجرای انهها بهدون آن کهه دارائهیههای کهارگزاران
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شام قوای سهگانه جمهوری اسالمی ايران فراهم نمايد» .بنابراين قانون ،اعالعات

سیاسی از قر مشخص باشد ناممکن است .از اين جهت ،برای اجرای ايهن معاههده در
کانادا ضروری است مقرراتی وجود داشته باشد تا عرق آن ،همه کارگزاران سیاسهی
لورت دارائی های ود را در آباز کار اعالم کنند ،در بیر اين لهورت امکهان نهدارد
توجه به قانون اساسی و الول اساسهی نظهام حقهوقی هود ،اتخهاذ قهوانین و سهاير
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معاهده مذکور اجرايی شود .از جمله عرق ماده  27اين معاهده «هر کشهور عضهو بها
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اقدامات ازم را مد نظر قرار میدهد تا دارا شدن من بیر حق ،يعنی افهزايش چشهمگیر
دارايیهای ي

مقام دولتی را که به لهورت معقهول نمهیتوانهد در ارترهاط بها درآمهد

قانونی ود توضیح دهد ،موقعی که به لورت عمدی ارتکاب يابد ،جرم کیفهری تلقهی
شود ».اگر قرار باشد «دارا شدن من بیر حق» در وقت ضرورت مشخص شود ،ازم
است از قر دارايی کارگزاران سیاسی در اين کشور اعالم شده باشد تا به اين وسهیله
دارا شدن من بیرحق آنها معلوم شود.
عالوه بر معاهده سهازمان مله  ،ممکهن اسهت عهدم ضهرورت قهانونی بهرای اعهالم
دارائی های الحاب قدرت به اين علت باشد که شرکه نق و انتقال امهوال در کانهادا بهه
گونهای است که لورت اموال و امالک همه مردم ،از جمله کارگزاران سیاسهی در آن
معلوم است(جلیلی ،1912 ،ص  )51و در لورت ضرورت میشود اعالعات دارائیهای
مقامات بخش عمهومی ضهروری اسهت؛ چنهان کهه عرهق قهانون افشهای حقهوق بخهش
عمومی 1ايالت آنتاريو کانادا ،در اين ايالهت ،دريافهتههای کارکنهان بخهش عمهومی در
لورتی که بیشتر از لد ههزار دار در سهال باشهد ،بايهد در معهرض آگهاهی افکهار
عمومی قرار گیرد.

 .9-9شفافیت هزینههای رقابت انتخاباتی
 .1-9-9شفافیت هزینههای رقابت انتخاباتی در ایران
در نظامهايی که مجال

منتخب در قدرت مشارکت دارند ،انتخابات ،نقشی اساسهی در

ترکیب نظام سیاسی دارد .به همین علت ،حذف عواملی که میتواند جهدا از شايدهتگی
نامزدههها ،انتخابههات را تحههت تههأثیر قههرار دهههد ،موجههب لههحت انتخابههات و برگزيههدن
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آنها از اين شرکه دريافت شود .به اضافه آن که در بر ی از اياات کانادا ،اعالم حقوق

نمايندگان شايدته واهد شد .يکی از عواملی که تأثیری سرنوشت سهاز در انتخابهات
دارد و میتواند شايدتگیها و توانايی ههای نامزدهها را نثهی کنهد ،د الهت ثهروت و
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1 . Public sector salary disclosure act
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امکانات مالی در پیروزی نامزدها میباشد .شفافیت هزينهها و کم هزينههايی که بهه
مرارزات انتخاباتی و به نامزدها و احزاب شرکت کننده در انتخابات میشود ،میتوانهد
تأثیر به سزايی در سالمت انتخابات و برگزيدن نامزدهای شايدته در انتخابات داشته
باشد.
قوانین انتخابات ايران تاکنون ،جز در مورد ريد و فروش رأی ،توجهی به هزينهه-
های رقابتهای انتخاباتی نکهرده اسهت .عرهق مهاده  13و بنهد 0مهاده 11قهانون احهزاب
 ، 1935يکی از وظايف کمیدون احهزاب ،بررسهی گهزارشههای مهالی آنهها مهیباشهد.
درماده 19اين قانون سخن از کمکها ويارانهها شده است ولی ذکهری از مقهدار ومنرهع
آن نشده است .با اين وجود ،در مورخ1931/17/1عرحی به مجله

پیشهنهاد شهد کهه

می تواند اين الء راپرکند .عرق ماده  1آن ،به منظهور نظهارت برمنهابع مهالی ونحهوه
اقدام به دريافت يا پردا ت کم

مالی نقهدی يها بیهر نقهدی جههت تهأمین منهابع مهالی

فعالیتهای انتخاباتی وهزينه کرد آنها نمايد ،مگر بهه لهورتی کهه درقهانون مقررشهده
است.
دررقابت انتخابات مجل

شورای اسالمی به نامزدها ،کم

مهالی نمهیشهود ،ولهی

نامزدهای رياست جمهوری به لورت مداوی مهیتواننهد از لهدا و سهیما در جههت
ترلیغات انتخاباتی بهرهبرداری کنند؛ به گونهای که بها اسهتفاده از لهدا و سهیما ديگهر
نامزدها نیازمند نیدتند برای ترلیغات هزينههای بدیاری کنند .اگهر ترلیغهات انتخابهاتی
نامزدهای نمايند گی مجل

شورای اسالمی هم از لدا و سیما ممکن شود ،اين نقهص

تا حدودی برعرف می شود و تأثیر ثروت در انتخابات مجل

شورای اسالمی را می-
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تأمین مالی فعالیتهای انتخاباتی و هزينه کرد آنها ،هیچ شخص يها نهامزدی نمهی توانهد

تواند به حداق برساند.
 .2-9-9شفافیت هزینههای رقابت انتخاباتی در کانادا
] [ DOR: 20.1001.1.22516751.1399.24.2.3.3
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بخشی از فداد ناشی از رابطه قهدرت وثهروت ،در انتخابهات و در دوره نماينهدگی بهه
وقو میپیوندد؛ چنان که يکی از شیوههای رايج اين فداد ،حامی پروری 1است که در
انتخابات میتواند نقشی مؤثر داشته باشهد؛ چهون مرهالغ قابه تهوجهی از هزينههههای
انتخابات به اين شیوه تأمین میشهود« .حهامی پهروری در شهک انتصهاب پدهتههای
دمات عمومی همراه با حمايت به لورت قراردادهايی کهه بهه وسهیله سیاسهتمداران
در عوض کم

مالی به حزب آنها در رقابتهای انتخابهاتی داده مهیشهد ،انجهام مهی-

گرفت .يکهی از مشههورترين رسهوايیههای سیاسهی کانهادا در سهال  ،1109رسهوايی
پاسفی  2بود که منجر به استعفای اولین نخدت وزير کانهادا ،جهان مکدوانهد شهد .او
پولی را ظاهرا به عنوان کم برای مرارزات انتخاباتی ،نه به عنوان پاداش شخصی ،از
ي

شرکت متنقذ کهه واههان گهرفتن امتیهاز بهرای شهرکت جديهد کانهادايی راه آههن
قوانین کانادا ،درباره هزينههای انتخاباتی و کم های مالی به نامزدههای انتخابهات،

تقريرا جامع میباشد .به کارگیری درست آنها موجب شفافیت هزينههههای انتخابهات و
جلوگیری از تأثیر ثروت در پیروزی نامزدها در انتخابات مهیشهود .قهوانین انتخابهات
کانادا ضمن الزام نامزدها و کم

کنندگان به آنهها ،بهه اعهالم مقهدار و مرلغهی کهه بهه

نامزدها در انتخابات کم میشود؛ کم بر ی از افراد يا شهرکتهها را ممنهو اعهالم
کرده است « .قانون انتخابات کانادا چارچوبی را عراحی کهرده اسهت کهه تهأمین مهالی
نظام سیاسی را شفاف و منصفانه میسازد .آن دربردارنده الزاماتی راجع به کم هها
و هزينههايی که به وسیله نهادهای متنوعی که در نظام انتخاباتی فدرال درگیر هدتند،
می باشد .افشاء اين الزامات برای نامزدها از آباز قرن بیدتم وجود داشهته اسهت .امها
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پاسفی بود ،دريافت کرد(Kernaghan, 2003, p.88) ».

نظام حاضر اساسا با قانون هزينههای انتخاباتی  1303و با معرفهی ثرهت نهام احهزاب
سیاسی عراحی شده است)Ibid, p.41( ».

2. Pacific scandal
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1. Patronage
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قانون انتخابات کانادا ،از ي

سو ،امکان گرفتن وام را بهه نامزدهها داده اسهت و از

سوی ديگر ،ترتیری داده است تا نامزدها و احزابی که در انتخابهات شهرکت کهردهانهد،
اگر واجد شرايا باشند ودرلدی از آرای انتخابات را به دست آورده باشند ،تا پنجاه
درلد از هزينههايی را که آنها در رقابت انتخاباتی لرف کردهاند به آنها بازگردانند.
()Ibid, p.45

 .2نتیجه گیری
باتوجه به اينکه هدف از مقايده راهکارهای حقوقی مقابله با فداد ناشی از رابطه
قدرت سیاسی و ثروت در اين پژوهش ،شنا ت نقاط قوت وضعف اين راهکارها
است؛ برای رفع کاستیهای راهکارهای موجود برای مقابله با اين فداد درايران؛ ضمن
در ايران ،به ويژه راهکارهای مطرح شده در قانون اساسی درلورتی که به درستی
اجرا شوند ،میتوانند از راهکارهای موجود در کانادا مؤثرتر باشند .با اين وجود ،در
کانادا راهکارهای حقوقی با عنوان مشخص ،برای مقابله با اين فداد به کارگرفته شده
است که درنظر گرفتن آنها میتواند کمرودهای راهکارهای موجود را تا حدودی بر
عرف کند و نقاط ضعف آنها را نیز از بین بررد .اين راهکارها که میتوانند نقش
مؤثری در جلوگیری از فداد ناشی از رابطه قدرت و ثروت داشته باشند عرارتند از:
 )1شفافیت هزينه های انتخاباتی و روشن بودن منابع مالی نامزدها و احزاب شرکت
کننده در مرارزات سیاسی وممنو بودن کم

مالی بر ی گروهها و اشخاص در

جريان فعالیتهای انتخاباتی و مشارکت سیاسی )2 .جلوگیری از تعارض منفعت که
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بیان اين موضو که راهکارهای حقوقی مقابله با فداد ناشی از رابطه قدرت وثروت

هدفش مقابله با اتحاد ناسالم منفعت شخصی با قدرت سیاسی و به کارگیری آن در
جهت سود فردی است؛ به گونه ای که کارگزاران سیاسی و الحاب قدرت به
موقعیتی قرار بگیرند که سود شخصی ود را در برابر زيان عمومی به دست آورند.
درنظر گرفتن اين راهکارها از سوی قوه مقننه و تصويب قوانینی هم جهت با آنها می
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فعالیتهايی نپردازند که منافع آنها با منفعت عمومی در تعارض قرار بگیرد و آنها در
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تواند همگام با راهکارهای موجود ،نقشی اثرگذار درجلوگیری از فداد ناشی از رابطه
قدرت سیاسی و ثروت ايفا کند .قاب ذکراست در 1931/17/1عرح شفاف سازی منابع
مالی ترلیغات و فعالیت های انتخاباتی پیشنهاد شده است که تصويب آن می تواند
کاستی ذکرشده را تا حدودی برعرف کند.
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