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انتخابات، پول های کثیف و حاکمان سیاست پیشه
ســوء اســتفاده از امکانــات و منابــع دولتــی و عمومــی در انتخابــات ممنــوع، ولــی امــری رایــج 
کشــور در صــورت امــکان، از  کــه هــر دو جریــان سیاســی  و معمــول اســت. تجربــه نشــان داده 
منابــع دولتــی و عمومــی در اختیــار، در امــر انتخابــات ســوء اســتفاده می کننــد ولــی عــدم تــوازن 
گرایــش سیاســی همســوی  میــان دسترســی آنهــا، بــه منابــع دولتــی و عمومــی، از یــک ســو، و 
اصولگرایــان و دســتگاه های نظارتــی تحــت امــر قــوه قضاییــه و هیــات نظــارت بــر انتخابــات از 
ســوی دیگــر، ســبب شــده تــا اصولگرایــان بهــره بیشــتری از ایــن امکانــات، در راســتای تامیــن 
گروهــی ببرنــد. جالــب اینکــه هــر طــرف نیــز رقبــا را بــه ســوء اســتفاده از امکانــات دولتــی  منافــع 
متهــم می کننــد، بــی آنکــه بــرای اثبــات ادعــای خــود تالشــی بازدارنــده از خــود نشــان دهنــد.

»پول های کثیف« چگونه وارد پروســه انتخابات می شود؟
حســن روحانــی رئیــس جمهــور در همایــش سراســری مجریــان برگــزاری انتخابــات ۹۶ بــا بیــان 
این کــه بایــد مراقــب باشــیم از امکانــات دولتــی و عمومــی بــه نفــع جنــاح یــا فــردی در انتخابــات 
ــه بگوییــم شــورای نگهبــان مســئول ایــن امــر  ک ــد: »مــن نمی پذیــرم  اســتفاده نشــود، می گوی
گــر یــک نیــروی  کنیــم و ا اســت، زیــرا شــورا نظــارت می کنــد، مــا بایــد ایــن مســئله را بررســی 
کســی می خواهــد  گــر  کــرد، داد بزنیــم. ا نظامــی، امنیتــی و یــا مســلح از ایــن امکانــات اســتفاده 
کنــد، بســم اهلل؛ امــا از بیت المــال اســتفاده نشــود.« از ســوی دیگــر  ج  از جیــب مبــارک خــر
احمــد جنتــی رئیــس هیــات نظــارت بــر انتخابــات ریاســت جمهــوری، دولتی هــا را بــه هزینــه 
کــرده و می گویــد: »برخــی تبلیغــات زودهنــگام انتخاباتــی،  کــرد از جیــب بیــت المــال متهــم 
کرده انــد. متأســفانه برخــی ضعف هــای قانونــی  کمــک بــه نیازمنــدان را آغــاز  تحــت عنــوان 

موجــب سوءاســتفاده در انتخابــات می شــود.«
رایــگان  بــودن، توزیــع  انتخاباتــی  بــه شــائبه  را  ناظــران سیاســی، اظهــارات احمــد جنتــی 
کــه اولیــن بــار توســط وب ســایت  غ در اســتان خوزســتان مرتبــط دانســتند. خبــری  کنســرو مــر
منســوب بــه محمــود احمــدی نــژاد رئیــس جمهــور ســابق ایــران منتشــر شــد. وب ســایت 
غ بصــورت رایــگان در اســتان خوزســتان خبــر داده  کنســرو مــر گزارشــی از توزیــع  دولــت بهــار، در 
و بــا مقایســه آن بــا توزیــع رایــگان ســیب زمینــی در دولــت احمــدی نــژاد مــی نویســد: »توزیــع 
گذشــته موجــی از تبلیغــات ســوء و تخریبــی را از ســوی طیــف  ســیب زمینــی توســط دولــت 
غ بــه  کنســرو مــر مدعــی اصالحــات بــه دنبــال داشــت، امــا توزیــع برخــی مــواد غذایــی همچــون 

صــورت رایــگان تعجــب فعــاالن سیاســی را برانگیختــه اســت.«



۶

کمان سیاست پیشه کثیف و حا انتخابات، پول های 

گفتــه:  کنســروها توســط هــالل احمــر،  ناصــری نــژاد نماینــده شــادگان نیــز بــا تاییــد توزیــع 
»این کــه در آســتانه انتخابــات ریاســت جمهوری دولــت دســت بــه توزیــع مــواد غذایــی در 

ک و شــک برانگیز اســت.« میــان مــردم بزنــد، حتمــًا شــبهه نا

مالی منابع  صاحبان 
نهادهــای دولتــی، عمومــی، خصوصــی، هریــک از منابــع مالــی و امکاناتــی برخــوردار هســتند 
کننــد. تمــام ســتادهای انتخاباتــی نیــز،  هزینــه  و در انتخابــات بــه طــرق مختلــف هزینــه مــی 
کاندیداهــا از ثــروت شــخصی،  هــای خــود را از منابــع مالــی همیــن نهادهــا و معــدودی از 
کثیــف« تلقــی مــی  کننــد ولــی وقتــی منابــع ســتادها، تامیــن شــده از »بودجــه هــای  تامیــن مــی 
ج از ضوابــط قانونــی، و یــا بــه نیــت رانــت خــواری و ســوء اســتفاده از  کــه ایــن پولهــا خــار شــود 
کاال  کاندیــدا ایجــاد خواهــد شــد، و یــا از محــل قاچــاق  کــه در فــردای انتخابــات بــرای  موقعیتــی 
و ســیگار و … تامیــن و در ســتادهای انتخاباتــی هزینــه مــی شــود. بنابرایــن صاحبــان منابــع 
مالــی و ســطح نظــارت پذیــری آنهــا در چگونگــی ورودشــان بــه انتخابــات را اینگونــه مــی تــوان 

برشــمرد:

دولت الف: 
ــی  ــه ، بزرگتریــن منبــع مال کلیــد دار خزان ــه و  ــوه مجری ــه  عنــوان ق ــت جمهــوری اســالمی، ب دول
گــذار  کشــور را در اختیــار دارد. ســازمان مدیریــت و برنامــه ریــزی، بــه عنــوان بخــش سیاســت 
کــرد بودجــه دولتــی را تعییــن می کنــد. اســتانداری های  گیــر دولــت،  نحــوه هزینــه  و تصمیــم 
کــرد آن هســتند. از ایــن رو  کشــور، مســوول مســتقیم توزیــع بودجــه اســتانی و هزینــه  سراســر 
دولــت بــه دلیــل دراختیــار داشــتن منابــع مالــی و انســانی عظیــم، بیشــترین تاثیــر را می توانــد 
بــر انتخابــات داشــته باشــد. امــا بــه دلیــل وجــود دســتگاه های نظارتــی همچــون ســازمان 
ــورای  ــدگان مجلــس ش ــی نماین ــار نظارت ــوه قضاییــه(، اختی ــور )تحــت نظــر ق کش کل  ــی  بازرس
اســالمی و نظــارت رســانه ها همچــون صــدا و ســیما )تحــت نظــر رهبــر ایــران( و اشــراف دفتــر 
کنتــرل و حسابرســی را نیــز  حسابرســی بیــت رهبــر ایــران بــر دســتگاه های اجرایــی، بیشــترین 
کــه دولــت از حجــم قابــل توجــه  بــاالی ســر خــود احســاس می کننــد. یعنــی بــه همــان میــزان 
بودجــه و اختیــارات وســیع برخــوردار اســت مــورد نظــارت و حسابرســی نیــز قــرار دارد، لــذا 
کمتــر اســت مگــر آنکــه دولــت وقــت بــه لحــاظ سیاســی همســو بــا  امــکان بــروز تخلــف در دولــت 
کــه بــا نهادهــای نظارتــی و حسابرســی  قــوه قضاییــه و صــدا و ســیما باشــد، مثــل دولــت قبــل 

منافــع سیاســی مشــترک داشــت.
کــه یــک طــرف رقابــت،  رئیــس جمهــور وقــت  ســوء اســتفاده از امکانــات دولتــی، در انتخاباتــی 
ــه در حــال حاضــر شــخص رئیــس جمهــور  ک ــرار دارد، بیشــتر امــکان وقــوع دارد،  همانطــور  ق
و اعضــای دولــت از هــر فرصتــی بــرای تبلیغــات انتخاباتــی بهــره می بــرد. ســخنرانی رئیــس 
جمهــور در همایــش سراســری مجریــان انتخابــات و تشــریح دســتاوردهای دولــت نمونــه ای 

از اســتفاده تبلیغاتــی از یــک تریبــون عمومــی اســت.



7

کمان سیاست پیشه کثیف و حا انتخابات، پول های 

ب: نهادهــای تحت نظر رهبر ایران
کل  کــه تحــت نظــارت دســتگاه های پرقــدرت نظارتــی همچــون بازرســی  برخــالف دولــت، 
ــی را در  ــع مال کــه بیشــترین مناب کشــور قــرار دارد، دســتگاه ها و نهادهــای تحــت نظــر رهبــری 
ــد رد  ــه طــور طبیعــی بای ــذا ب کمتریــن نظــارت و حسابرســی مبــرا هســتند. ل ــد، از  اختیــار دارن

ــرد: ک ــات را در ایــن نهادهــا جســتجو  کثیــف در انتخاب ــول هــای  پ

خمینی امام  امداد  کمیته   -۱
کمیتــه امــداد اســت. ســاالنه حجــم عظیمــی  حمایــت مالــی از مســتضعفان، از وظایــف ذاتــی 
کمیتــه  از منابــع مالــی ایــن نهــاد، بــه اشــکال مختلــف میــان مــردم توزیــع مــی شــود. بودجــه 
کمیتــه از  امــداد در ســال ۱۳۹5 معــادل ۳۸۰۹۱۹۰۱ میلیــون ریــال بــود، بعــالوه اینکــه ایــن 

محــل صندوق هــای صدقــات ماهانــه ۱5 میلیــارد تومــان درآمــد دارد.
گــذاری ماموریــت توزیــع ایــن منبــع عظیــم مالــی میــان تــوده نیازمنــد جامعــه، بــه فعــاالن  وا
یــک جریــان سیاســی خــاص، پایــگاه رای ایــن جریــان سیاســی را می ســازد. رابطــه مالــی ایــن 
افــراد بــا بخــش نیازمنــد جامعــه، رابطــه سیاســی آنهــا را نیــز شــکل مــی دهــد بــه همیــن دلیــل 
کمیتــه امــداد، از یــک نفــوذ سیاســی نیــز برخــوردار مــی شــوند. ورود  کارمنــدان و مدیــران 
تعــدادی از مدیــران ایــن ســازمان بــه مجلس شــورای اســالمی در هــر دوره و تــالش اصولگرایان 
کمیتــه امــداد بــه رقابــت هــای انتخابــات ریاســت جمهــوری ســال ۹۶ از  کشــاندن رئیــس  بــرای 

همیــن منظــر قابــل تحلیــل اســت.

رضوی مقدس  ۲-آستان 
آســتان قــدس رضــوی بــا مالکیــت تعــداد قابــل توجهــی شــرکت مالــی، اعتبــاری، صنعتــی، 
از  یکــی  ســال،  در  ریــال  میلیــارد   ۱۰۰۰۰ معــادل  ای  بودجــه  بــا  پرســنل  هــزاران  و  خدماتــی 
پرداخــت  از  رضــوی  قــدس  آســتان  اســت.  اســالمی  جمهــوری  ارگان هــای  ثروتمندتریــن 
مالیــات معــاف و تنهــا در برابــر رهبــر ایــران پاسخگوســت. اینکــه چــه مقــدار از پــول ایــن نهــاد در 
کســی نمــی دانــد بودجــه ایــن نهــاد حکومتــی  هــر انتخاباتــی هزینــه می شــود آشــکار نیســت و 
گــذاری ایــن نهــاد در سیاســت ایــران از  چگونــه هزینــه می شــود ولــی بــدون شــک میــزان تاثیــر 
کــه ریاســت ایــن نهــاد نــه تنهــا از ســوی اصولگرایــان بــه شــدت  چنــان اهمیتــی برخــوردار اســت 
گرفتــه اســت بلکــه  بــرای ورود بــه انتخابــات ریاســت جمهــوری ســال ۱۳۹۶ تحــت فشــار قــرار 
از او بــه عنــوان یکــی از جانشــین هــای احتمالــی رهبــر ایــران نــام بــرده مــی شــود. البتــه شــکی 
کــه ثــروت آســتان قــدس و نظــارت ناپذیــری آن تنهــا دلیــل تــالش اصولگرایــان بــرای بــه  نیســت 
کشــاندن رئیســی یــه عرصــه انتخابــات نیســت، ولــی پشــتوانه مالــی ایــن نهــاد، ســرمایه  میــدان 

ارزشــمندی بــرای رقابــت هــای انتخاباتــی اســت.
گرفت. کم  کشور با دایره نفوذ محدودتر را نیز نباید دست  آستان های مقدسه در سراسر 
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اسالمی انقالب  پاسداران  سپاه   -۳
کاندیداهــا چــه در انتخابــات ریاســت جمهــوری و چــه در انتخابــات مجلــس  بیشــترین نگرانــی 
یــا شــوراها، رقابــت بــه پرســنل رســمی و غیــر رســمی ســپاه پاســداران و بســیج اســت. جایــی 
ــر نتیجــه  ــذاری را ب ــی و قــدرت بســیج نیروهــا،  بیشــترین اثرگ ــوان مال ــا اســتفاده از ت ــه آنهــا ب ک
ــی  ــه خوب ــم رابط ــه رغ ــز ب ــور نی ــس جمه ــی رئی ــن روحان ــی حس ــه حت ــد بطوریک ــات دارن انتخاب
ــا  ــی را ب ــن نگران ــت و ای ــران اس ــات نگ ــا در انتخاب ــت آنه ــی دارد از دخال ــای نظام ــا نهاده ــه ب ک
کــرد -در  گــر یــک نیــروی نظامــی، امنیتــی و یــا مســلح از ایــن امکانــات اســتفاده  بیــان اینکــه »ا

کنــد. ــراز مــی  انتخابــات- داد بزنیــم.« آشــکارا اب
حضــور قابــل توجهــی از پرســنل ســپاه و بســیج در قــوای مجریــه، مقننــه و قضاییــه، و نظــارت 
ناپذیــری ایــن نهــاد نظامی-سیاســی برخــوردار از قــوه قهریــه، و میــل شــدید رهبــری ایــن 
گــر در انتخابــات  کشــور، ســپاه را در ردیــف دســتگاههای مداخلــه  نهــاد بــه مدیریــت سیاســی 

نشــانده اســت.
کنتــرل اســکله هــای ایــران و درآمــد میلیــاردی ایــن نهــاد از قبــل قاچــاق، ســپاه را بــه متهــم 

ــرده اســت. ک ــات تبدیــل  کثیــف در انتخاب اول توزیــع پــول هــای 
گــر در انتخابات  بــه ایــن ســه نهــاد،  فهرســت بلنــد باالیــی از نهادهای صاحب ثــروت و مداخله 
کــرد. نهادهایــی همچــون: بنیــاد مســتضعفان و جانبــازان، ســتاد اجرایــی  مــی تــوان اضافــه 

فرمــان امــام، ســازمان صــدا و ســیما، حــوزه علمیــه قــم و نهادهــای وابســته، و…

حقیقی اشخاص  ج: 
کســانی که بــه  اشــخاص حقیقــی متمــول، همــواره پــای ثابــت ســتادهای انتخاباتــی هســتند. 
گــذاری  کننــد. در واقــع بــا وا گــذاری نــگاه مــی  کــرد در انتخابــات بــه چشــم ســرمایه  هزینــه 
کاندیداهــا، بــه دنبــال جــذب ســرمایه  کالن بــه  گــذاری بودجــه هــای  امکانــات شــخصی و وا
سیاســی و نفــوذ اقتصــادی در قــدرت هســتند. بخــش عمــده ایــن افــراد، اصــوال بــا همیــن 
کــرده انــد. در واقــع دلیــل دســتیابی بــه  گذشــته انباشــت ســرمایه  روش در طــول ســالیان 
کســب  کالن را مدیــون روابــط پیــدا و پنهــان بــا صاحبــان قــدرت سیاســی و بــا پولشــویی  ثــروت 

ــی و … ــک زنجان ــون باب ــی همچ ــد. چهره های ــرده ان ک
رئیــس جمهــور، حســن روحانــی،  در همایــش سراســری مجریــان انتخابــات ســال ۱۳۹۶ مــی 
کنــد، بســم اهلل؛ امــا از بیت المــال اســتفاده  ج  کســی می خواهــد از جیــب مبــارک خــر گــر  گویــد: »ا
کــه ثروتمنــدان و اشــخاص حقیقــی صاحــب  کســی مــی دانــد  نشــود.« روحانــی بهتــر از هــر 
ثــروت،  اموالشــان را بــی چشــم داشــت، در ســتادهای انتخاباتــی هزینــه نمی کننــد. بــه همیــن 
کمــک مالــی اشــخاص حقیقــی بــه ســتادهای  کشــورهای توســعه یافتــه مثــل امریــکا،  دلیــل در 

کــرد. کمــک هــا بشــود جلوگیــری  انتخاباتــی بایــد شــفاف باشــد تــا از فســاد احتمالــی اینگونــه 
کشــور پیش  کــه وزیر  کثیــف در انتخابــات، همانگونــه  کالم اینکــه، اســتفاده از پــول هــای  ختــم 
کــه اثبــات آن نیــاز بــه تحقیــق و تفحــص نــدارد.  کــرده، آنقــدر عیــان اســت  از ایــن بارهــا اعتــراف 
دولــت روحانــی در آســتانه انتخابــات مجلــس دهــم بــا ارائــه »الیحــه شــفاف ســازی منابــع مالی 
ــی ناســالم،  ــع مال ــت در اســتفاده از مناب ــرای ایجــاد محدودی گامــی ب ــرد  ک ــالش  کاندیداهــا« ت
بــردارد ولــی نــه مجلــس بررســی ایــن الیحــه را بــه جریــان انداخــت و نــه دولــت، مجلــس را بــرای 
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تصویــب ایــن الیحــه تحــت فشــار قــرار داد، تــا پیــش فــرض، آلــوده بودن ســتاد انتخاباتــی هر دو 
کثیــف  کثیــف، واقعــی تــر بــه نظــر رســد. ورود پــول هــای  کشــور بــه پــول هــای  جریــان سیاســی 
گــذاری غیرقانونــی  کــه بــه وا کشــور اســت  بــه انتخابــات، تــداوم فســاد اقتصــادی جــاری در 
گــم شــدن  ک در شــهرداری تهــران، حقــوق هــای نجومــی، اختــالس هــای میلیــاردی و  امــال
دکل هــای عظیــم الجثــه نفتــی و … منجــر مــی شــود. بــدون داشــتن قــوه قضاییــه مســتقل، 
کثیــف  رســانه هــای مســتقل و آزاد، و نهادهــای مدنــی قدرتمنــد، ادعــای مبــارزه بــا پــول هــای 
ــر منافــع  گروهــی را ب کــه منافــع شــخصی و  کمــان سیاســت پیشــه  در انتخابــات، از ســوی حا

ملــی ترجیــح مــی دهنــد، شــعاری بیــش نیســت.
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ســازمان غیــر دولتــی و ناســودبر »عرصــه ســوم« در ســال ۱۳۸۹ / ۲۰۱۰ در آمســتردام )هلنــد( 
گروهــی از کنش گــران مدنــی و  بنیــان نهــاده شــد و بــه ثبــت رســید. ایــن ســازمان بــه کوشــش 

گرفته اســت: ــا اهــداف زیــر شــکل  شــخصیت های علمــی ایرانــی و غیــر ایرانــی در هلنــد ب
• ترویج و گسترش اندیشه های مدنی، صلح آمیز، دموکراسی و حقوق بشر
• ظرفیت سازی سازمان ها، کنشگران جامعه مدنی و مدافعان حقوق بشر

• ترویج و گسترش اخالق مدنی و فرهنگ کارهای داوطلبانه
• آسان سازی دسترسی، گردش و مبادله آزاد اطالعات

• و ایجــاد فضایــی مناســب بــرای تبــادل نظــر، گفت و گــو بیــن کنش گــران جامعــه مدنــی و دیگــر 
گروه هــای اجتماعــی

از دیــدگاه پایه گــذاران »عرصــه ســوم«، جامعــه مدنــی کانــون مقاومــت، تهدیــد قــدرت سیاســی 
و عرصــه قدرت یابــی شــهروندان اســت. جامعــه مدنــی مرکــز بــروز خالقیت هــا، ابتــکارات تــازه 
اجتماعــی و مدرســه آمــوزش و تمریــن دموکراســی، تســاهل، مــدارا، شــهامت و اخــالق مدنــی 
کانــون تولیــد، انباشــت ســرمایه اجتماعــی و عرصــه آزادی،  اســت. جامعــه مدنــی همچنیــن 

رهایــی و برابــری اســت.


