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 چکیده مدیریتی

دهد. متصدیان امور در اختیار مردم قرار میجهت گزینش حقی را که  است ی شدهده سازمانای از فرایندهای انتخابات، مجموعه

فرایند انتخابات و که اطالعات زیادی پیرامون آناما در بسیاری از موارد به دلیل  ساز است سرنوشتانتخابات یکی از وقایع مهم 

 باشد.  داشتههای سیاسی در پی ممکن است مسبب فساد و رانت باشد و هزینه وجود ندارد، نامزدها

شدن  پذیر است. شفافخابات امکانشدن فرایند انت جلوگیری از هزینه سیاسی، کنترل فساد و نظارت بر انتخابات با شفاف

در بسیاری از کشورها مکانیسم و سازوکار اجرایی « های سیاسیفعالیت شفافیت»فرایندهای انتخابات ذیل سیاست و قوانین 

آور اعالم عمومی بر های الزامیری نظارت عمومی و سیاستکارگ بههای مرتبط در این خصوص، ین رویهتر مهممشخصی دارد. 

 های انتخابات و رفتارهای انتخاباتی است. فعالیت

مشمول ذینفعان که  است ای یهرابطه چند سو خاص، یک طور انتخابات بهی و شفافیت طورکل بهفعالیت سیاسی  یتشفاف

 یاناعم از ناظران و مجر یتحاکم یگرو از طرف د دهندگانطرف، رأی یکنامزدها و احزاب ازشود. ذینفعان شامل مختلف می

. است انتخابات یجو نتا یندفرآ یکننده یینتع ینهادها یگرخاص انتخابات و د یهادادگاه ،ها ه در قالب شوراها، گروهاست ک

 باشد.  ناظر بر نامزدها، ناظر بر مردم و ناظر بر فرایندهای انتخاباتیبنابراین شفافیت انتخابات باید 

  آگاهی مردم و دسترسی مردم به حداکثر اطالعات الزم شامل ایجاد بستری برای افزایش شفافیت ناظر بر مردم

برای انتخاب شایسته است. ضروری است ساختارهایی برای ایجاد چنین مکانیسمی از سوی نظام حکمرانی تدارک دیده 

 شود.

 طه با راب در نامزدهانظرات ، منابع مالی انتخابات، تأمین یداهر کاند یشینه و سوابقپشامل  شفافیت ناظر بر نامزدها

یشنهادی و شبکه پشتیبان است. رصد پ ینهکابو  یاموال و دارائ یتشفاف، و آتی ییبرنامه اجرا، اهداف و مسائل مختلف

 ی است.بررس قابلهای نامزدها نیز ذیل همین مفهوم وعده

 علل تعیین صالحیت احزاب سیاسی و نامزدهای انتخاباتی )بیان شامل  شفافیت ناظر بر فرایندهای انتخاباتی

کردن عموم مردم در خصوص قوانین و  انتشار و آگاه، عدم احراز صالحیت توسط شورای نگهبان به نامزد انتخاباتی(

، های انتخاباتی جهت افزایش شفافیت انتخابات الزام هیئت مدیریت انتخابات به انتشار داده، های مربوط به انتخابات رویه

های  داده، ی اطالعات های ارائه حق داشتنِ اطالعات انتخاباتی و رویه بت بهآموزش کارکنان کمیته مدیریت انتخابات نس

های  داده، های قومی یا اقلیتی( و گروهدهندگان )ازجمله جنسیت، سن های رأی داده، اطالعات مکانی شعب اخذ رأی

های تدارکات و  داده، ها آن شده و نتایج دریافتی تخلفات، اقدامات انجام های شکایات داده، ءتفصیلی نتایج شمارش آرا

 است. قراردادهای انتخاباتی

های شده است و نمونه یفتوصهایی از کشورهای مختلف تبیین و در متن گزارش سه گروه مردم، نامزدها و فرایندها با مثال

گذار و اراده سیاستهای شفافیت در مراحل مختلف انتخابات، ملزم در این گزارش بیانگر آن است که ایجاد مکانیسم شده طرح

 ریزی سیاستی است. برنامه
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 مقدمه .3

اجتماعی ملت تعبیر « الناس حق»و از حقوق ممتاز افراد است که به های حق تعیین سرنوشت  یکی از مؤلفه عنوان بهانتخابات 

ساالر  های مردم نظام یزهای تما انتخابات ازجمله ضابطهاست. همچنین شده  ها شناخته پایه و اساس منشأ اقتدار دولتشود و  می

بر  یز،ن یرانا یاسالم یدر نظام جمهور ینکها کما است. هادولتعملکرد  یفیتو ک یابیهای مهم ارز ها و از شاخص نظام یگراز د

همچنین شده است.  یدمردم تأک یانتخابات و رأ یکشور از مجرا یبر ضرورت اداره عموم یاساس اصل ششم قانون اساس

 یمنوط به برگزار رانیا یاسالم یدر نظام جمهور یحکمران  شده یرفتهپذ یعنوان الگو به ینید یساالر مردم یتحقق الگو

نظام  مردم به یسطح اعتماد عموم شیصحت و سالمت انتخابات، موجب افزا نیاست که در آن عالوه بر تضم یانتخابات

 گردد.  یاسالم

 یان،ازجمله سالمت برگزاری، نهاد مجری، مجر یمختلف یارهایاز کشورها همواره ازنظر مع یکراستا انتخابات هر  یندر هم

 باقانون و شهروندان بوده است.  یانگذاران، مجر قانون گذاران،یاستاجرا و نظارت، موردتوجه س یظارت و ناظران و چگونگن

 به کار یمختلف یها راهکارها و مؤلفه یامختلف دن یها در نظام ینهاد حقوق ینا یحوزه اثرگذار یتو عموم یریتوجه به فراگ

نمود.  یتلق یادر دن یو ارتقائ یاصالح یکردرو ینو مؤثرتر ینکاراتر ین،تر مهم توان یرا م یتجرئت شفاف شده که به گرفته

را در صدر  یتمقررات شفاف ینتدو توان یم یا،مختلف دن یها نظام یراخ ینیتقن هاییتکوتاه به فعال یبا نگاه ینکهاکما

 آورد.  مختلف به شمار یکشورها ینیموضوعات تقن

ها، تالش برای دهه از عمر انقالب اسالمی و تجربه رویدادهای انتخاباتی متعدد در این سال 3گذشت با این بیان که پس از 

عنوان الگوی نظام مردم ساالر، فضای ارتقاء و اصالح نهاد  تحقق کامل الگوی سالم انتخاباتی و معرفی نظام حقوقی ایران به

 اختیار دکترین و اندیشمندان این حوزه قرار داده است. انتخابات را در ایران باز نموده و ظرفیت مطلوبی را در 

ین ا درهای اخیر شاهد پیشنهادهای رویکردی گوناگونی برای ارتقاء نهاد انتخابات در کشور بودیم که از همین رو در سال

، به طور ویژه و بیش رددا یانتخاب یملت در نهادها یستهشا یندگانبا انتخاب نما یمیازآنجاکه رابطه مستق یتشفاف یکردرو بین 

بستری مطمئن  مثابه بهبه بیان بهتر، شفافیت قرارگرفته است.  یحقوق یننظران و دکتر صاحب یگیریتوجه و پ مورداز پیش 

شفافیت در انتخابات یک اصل است و تأمین آن برای تأمین و تحقق حقوق مسلّم شهروندان در انتخابات قابل معرفی است. 

رود؛ یعنی مردم در کنار این که حق دارند در انتخابات شرکت کنند و به فرد دلخواه خود رأی به شمار میجزئی از حقوق مردم 

 .بدهند، حق دارند که از شفافیت پروسه و نتیجۀ رأی خود آگاه شوند
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 حقوق شهروندان در انتخابات  و نسبت آن با شفافیت .5

مشارکت مردم در  زیو ن یرگذاریراه تأث نیشهروند است. مؤثرتر کی یحق شهروند نیتر از حقوق ملت و برجسته یکیانتخاب 

و  یعقالن ،اما انتخاب درست ابد،ی یانتخابات تحقق م قیاز طر شان یابعاد زندگ گریو د یاقتصاد یاجتماع-یاسیس ی ندهیآ

 دون معنا است.بدون حق ب فیو تکل فیحق بدون تکل رایز گردد یم یحق ناش نیاست که از ا یفیتکل ساالر ستهیشا

شود، باید دانست که این حق دو  یمیاد  الناس حق عنوان بهبرای تبیین بهتر این حق شهروندی که از آن در نظام حقوقی ما 

 چهره مشخص دارد. 

شود و با اذهان قرابت بیشتری دارد، ساالر نسبت به نهاد انتخابات متبادر میوجه اولی که حق شهروندان در نظام مردم .3

مشخص و عادالنه  کامالًایجاد بستری مناسب برای یک انتخابات درست است. به این معنا که شهروندان در یک بستر 

و  شده محاسبهکرده، وارد کارزار انتخابات شده و از طرف دیگر آراء دیگر شهروندان به سهولت دریافت و  نام ثبتبتوانند 

شود و  یمیاد « انتخابات درست» عنوان بهخابات منطبق بر اراده شهروندان باشد. امری که از آن در این نوشتار نتیجه انت

 مسئول تحقق این حق باید معرفی نمود.  عنوان بهمشخصاً حاکمیت را 

انتخاب »د، حق و باید به آن اشاره نمو قرارگرفته موردتوجهاما وجه دومی که از حق شهروندان در انتخابات که کمتر  .3

است. به این معنا که شهروندان بتوانند با در اختیار داشتن ابزارهای مناسب، اطالعات و شناخت کافی نسبت به « درست

 ی برای شرکت در انتخابات داشته باشند. ا محاسبه قابلنامزدها، بستر مطمئن و 

عنوان حقوق  ها را به آن توان یاست که م یاتیمهم و ح اریانتخاب درست و انتخابات درست دو مؤلفه بسی رو هر  به

 نیشهروندان ب نشیگز یانتخابات به معنا»که  انیب نینمود. با ا یمردم در پروسه انتخابات معرف یل و اصلیاص یشهروند

 انشهروند یعموم ریها، مصالح، منافع و خ خواست یندگینما نداست که قصد دار یاسینخبگان و رجال س نیتر ستهیاصلح و شا

روشن و شفاف که بتواند مردم را به  یفضا کیانتخاب در  رو یننمود. ازا یمعرف ،«رندیکشور بر عهده گ ساختار حکمرانیرا در 

 نییدر کنار حق بر انتخاب و تع یونداز حقوق شهر یکیعنوان  ها رقم بزند، به آن یدرست را برا گزینشو  دینما کینزد قتیحق

عنوان روح حاکم بر انتخابات، خود از ابعاد  به تیمفهوم شفاف یریکارگ قرار خواهد گرفت. گرچه به دیسرنوشت مورد تأک

با  تیکه شفاف انیب نی. با ادینما نیتواند تأمیبرخوردار است که دو مؤلفه انتخاب درست و انتخابات درست را م یا گسترده

شهروندان باشد  یانتخاب درست برا ساز نهیزم تواند یمختلف م یمردم در محورها ینامزدها برا حیشناخت کامل و صح قتحق

کشور خواهد  یتیرینظام مد یکه خود موجب کارآمد دینما جادیمنتخب ا ینامزدها ریرا در ادامه مس ینظارت عموم یو از طرف

انتخابات  یرا برا یانتخابات، بستر و ساختار سالم یندهایو اصالح فرا یبا بهساز تواند یم تیبا شفاف زین گریبود. از طرف د

 .دیدرست و حراست از حقوق مردم در انتخابات فراهم نما

 
 ( شفافیت انتخابات1 تصویر شماره
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 کاربست شفافیت در بستر انتخابات .0

از  یککمبود آن در هر  یانمود که فقدان  یفتعر یهرابطه دوسو یکدر  یدانتخابات را با یتشفافتر بیان شد،  یشپکه  طور همان

 یگرو از طرف د طرف یکنامزدها و احزاب از ین،انتخابات خواهد شد. منظور از طرف یتشفاف یفیتک نشد موجب ابتر ینطرف

 کننده یینتع ینهادها یگرخاص انتخابات و د یهادادگاه ،ها است که در قالب شوراها، گروه یاناعم از ناظران و مجر یتحاکم

که متوجه  یتشفاف یهاجنبه یگرو د یغاتیتبل ی،مال یتعالوه بر شفاف یعنی کنند؛ یم یداانتخابات ظهور پ یجو نتا ینداعتبار فرآ

از  یتشفاف یقازجمله مصاد یند؛ادا نما یتخود را در قبال شفاف وظیفه یزمسئول ن یتیحاکم ینهادها یدنامزدها و احزاب است، با

 یتها، شفاف شفاف بودن صندوق یعنی گیری یدر رأ یتنام احزاب و نامزدها، شفاف در ثبت یتبه شفاف توان یم یتل حاکمبَقِ

در  یتشفاف یت،رد صالح یلنامزدها و احزاب، اعالم دال یتصالح یدر بررس یتتعداد ناظران، شفاف گیری، یرأ یهامکان

اعضا، سوابق آنان و  یتشفاف یت،راز صالحاح یارهایدر مع یتشفاف ی،انتخابات یاتبه شکا یدگیرس در یتشمارش آرا، شفاف

آن اشاره کرد.  یفوق و اعضا ینهادها یو درآمدها ها ینههز یتشفاف یتی،حاکم یها و نهادها گروه ینحوه انتخاب اعضا

انتخابات  یریتو مد یاقدام به برگزار یتمطابق با اصول شفاف یدنگهبان با ینظارت و شورا های یئته یی،اجرا های یئته

 یتخواستار شفاف یانتخابات ینامزدها که یرخ دهد. درصورت یشائبه ممکن در رابطه با تخلفات و جرائم انتخابات ینتا کمتر یندنما

ین قوانمصادیقی که در ند. ینما یسازنگهبان اقدام به شفاف ینظارت و شورا های یئته یدباشد باشان یتصالح یبررس یجنتا

بلغارستان و قانون  3133 یکد انتخابات ی،آلبان 3118 یکد انتخابات بهتوان یم ازجملهو  تهقرارگرف دیگر کشورها مورد تدبیر

اشاره نمود که در آن بستر مشخصی برای شفافیت فرایند و قزاقستان  یانتخابات و رفراندوم جمهور یانتخابات یهایسیونکم

 .های انتخاباتی تدبیر شده است ها در کمیسیون نتایج بررسی

تواند پازل می ها آنشده که اجرای هر یک از  یمعرفهمچنین در مورد نامزدهای انتخاباتی، محورهای مشخصی از شفافیت 

یافته جهانی است که  تحققتأمین حق شهروندان بر انتخاب سالم را کامل نماید. هر یک از این محورها برخواسته از تجربیات 

 نها باید به دو نکته توجه کرد.البته برای طراحی و مدلسازی هر یک از آ

نکته اول و بسیار مهم این که هر یک از این محورها با توجه به نوع انتخابات و شرایط آن کاربری مشخصی خواهد داشت. 

به این معنا که برخی از این محورها می تواند مختص نوعی از انتخابات مانند انتخابات ریاست جمهوری باشد و در نوعی دیگر 

نتخابات مانند انتخابات مجلس شورای اسالمی، کاربری مدنظر سابق را نداشته باشد. چرا که ناظر به موقعیت موضوع از  ا

گیرد. به طور مثال محور شفافیت  انتخاب، برخی از محورها اصالً محل بحث نبوده و در دایره صالحیت مورد انتظار قرار نمی

مقام اجرایی است قابلیت مطالبه دارد، اما در مورد نمایندگان مجلس که شأن  ها مستقیما ناظر به رییس جمهور که یک وعده

 شود.  ها منطبق بر کاربری مورد انتظار در انتخابات ریاست جمهوری استفاده نمی تقنینی دارند، شفافیت وعده

ان اقتضائات خاص و بایست جهت طراحی و اجرای هر یک از این محورها در نظام حقوقی کشورمنکته دوم هم این که می

 از؛  اند عبارتشرایط بومی کشور در امر انتخابات را مورد توجه ویژه قرار داد. این محورها 
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 1رصد وعده. 133

ستار نظارت بر عملکرد است، شهروندان خوا گرفته قرار استفاده موردجمهوری که اغلب در مورد انتخابات ریاستمحور  ینادر 

 یانتخابات یها دولت به وعده یالتزام و وفادار یزانم شده  یدهتدارک د یهابه سامانه یتوانند با دسترس یو م بوده منتخب دولت

 یت،شفاف زی،آموزش، بهداشت، اقتصاد، کشاور یلاز قب یها در موضوعاتوعده ین. در کشور هندوستان ایندنما یابیرا ارز

و  شده ءاحصا شده داده یهاو تعداد وعده یزانها مسامانه ین. در ایردگیقرار م یفرهنگ، موردبررس یت،حقوق اقل ی،گذار قانون

 یکتفک یکدیگرخورده از  درصدد اجرا و برنامه شکست یهابرنامه ی،کاف یشرفتپ  عدم ی،کاف یشرفتپ یشده، دارا برنامه اجرا

 یلاند و نحوه و دلشده ینموداربندهای زمانی و به صورت موضوعی  در بازه یبشده به ترت داده یهاوعده نین. همچاند شده 

 . 3شده است ها شرح داده وعده یاجرا یاشکست 

 

 
 های سیاسی در کشور هند : رصد وعده2تصویر شماره 

 

آن  یهایبندکه ازجمله دسته اندازی شده طراحی و راهجمهور  یروسا یانتخابات یهاوعده یبرا یتیسا وب یزن یکاامر در

خورده و  شکست یهااجراشده، وعده یهابر اساس موضوع، وعده یبندیمجمهور، تقس یوعده مهم روسا 35توان به یم

 .1در حال اجرا اشاره کرد یها وعده

 

                                                           
1.Tracking Promises 

2 . http://www.electionpromisestracker.in 

3  . www.politifact.com 
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 های سیاسی در کشور آمریکا و سنجش آن: رصد وعده3تصویر شماره 

 

و سپس به  رصد شدهشده  داده یها ابتدا وعدهشده،  یدولت طراح یهاوعده یگیریپ یکه برا یتیبنا بر سا یزانگلستان ن در

ها  و... که در مورد آن یاقتصاد، انرژ زیست، یطمح یلاز قب یموضوعات یتسا ین. در اشودمیها اشاره  تحقق آن تحقق و عدم

 .آمده است یانها سخن به م موانع تحقق آن یاتحقق  یدر مورد چگونگ یحاتیو توض شده یبند دسته است،شده   وعده داده

 3.یر استپذ امکاننیز  ها وعدههمچنین امکان درج گزارش شهروندان در مورد میزان تحقق هر یک از 

ها را در نمودار و است که هرکدام از وعده شده یدهتدارک د یانتخابات یهاتحقق وعده یابیمنظور ارز به یتیسا یزن یااسترال در

در ایران نیز نمونه مشابهی برای رصد  5سازد.یرا مشخص م هاآنتحقق  یزانشکال مختلف مصور به اطالع عموم رسانده و ما

تدارک دیده شد که البته فعالیت آن « سنجروحانی»جمهور در دولت یازدهم و دوازدهم تحت عنوان های انتخاباتی رئیسوعده

 تدام نداشت.

  عدم کند، یرا فراهم م نیمردم از مسئول یتینارضا ی نهیکه همواره زم یاز موارد یکور ما یاین در حالی است که در کش

 یها تیافراد در مسئول اراتیاخت ی مردم از حوزه قیعدم شناخت دق لیاست. متأسفانه به دل یانتخابات یها و تحقق وعده یریگیپ

 ی ها در حوزه تحقق آن ایکه  شود یمطرح م ییها وعده یانتخابات غاتیمجلس، اکثر اوقات در تبل یندگیمختلف ازجمله نما

از  یکیدر  ی. مقام معظم رهبرستین ریپذ کشور مطابقت نداشته و عمالً امکان تیآن وعده با وضع یو اجرا ستیفرد ن اراتیاخت

محترم در  یها ندهیخود نما با. من ستیمالک ن یرعملیغ یها وعده:»ندیفرما  یموضوع م نیخود با اشاره به ا یها یسخنران

 یها که وعده ستین نیا ندهینما ی فهی! وظندهینما یها و خانم انیگفتم: آقا ها نیمواجه شدم، به ا یمختلف وقت یها دوره

 ی فهیاست، کار دولت است. وظ ییکار اجرا ها ینخود به مردم بدهد. ا یانتخاب ی و فالن پروژه، فالن کار را در منطقه یعمران

گذاشته  یا قاعده یعنی _قانون باشد  یکند، آن قانون را جعل کند. وقت دایکشور را پ یازاست که بتواند قانون موردن نیا ندهینما

                                                           
4.https://govtracker.co.uk 

5.www.smallmultiples.com.au 
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 ها یندادن، ا یرعملیغ یها . وعدهکنند یمجبورند بر طبق قانون عمل بکنند و عمل م ییو قضا ییاجرا یها دستگاه _شود یم

 .« 3مردم توجه کنند دیبا ست،یمالک ن

سپرده  یداشته و بعد از انتخابات به دست فراموش یغاتیصرفاً کارکرد تبل یانتخابات یها وعده زیاز موارد ن یاریبس در

ها  تحقق آن وعده یرا برا یداده و و ینظر رأ مورد یدایها به کاند وعده  است که مردم با توجه به آن یدر حال نیا شوند؛ یم

. لذا لزوم شود ینظام م یاجتماع هیو احساس شکست در مردم و کاهش سرما یخوردگها موجب سر عدم تحقق آن اند، دهیبرگز

 است.  انکار یرقابلغ یانتخابات یها وعده یثبت و اعالم عموم

نامزد موردنظر ثبت شود و  یها شود تا تمام وعده جادیبرخط ا یا نامزدها، سامانه غاتیزمان با آغاز تبل الزم است هم نیبنابرا

 ندگانیو توان نما طهیکه خارج از ح ییها دادن وعده یاست برا ازین نیهمچن .ردینظران قرار گ مردم و صاحب مومدر انظار ع

 افراد در نظر گرفته شود. نیا یبرا یصورت گرفته و مجازات متناسب یانگار مجلس است، جرم

 اراتیخارج از اخت یها وعده تیبه ممنوع یمقام معظم رهبر یانتخابات ابالغ یکل یها استیس 5راستا در بند  نیهم در

خارج  یها و وعده بیفر ع،یتطم د،یتهد ب،یهرگونه تخر تیممنوع» شرح است: نیسند به ا نیا 5شده است. بند   اشاره یقانون

 .«.یانتخابات غاتیدر تبل یو مذهب یتفرقه قوم رینظ یمل تیامن ریو هرگونه اقدام مغا یقانون اراتیاز اخت

 7یشنهادی و شبکه پشتیبانپ ینهکاب. 233

 یممردم نسبت به تفکر حزب و ت یشترتوسط نامزدها و احزاب در کوران انتخابات موجب شناخت ب یشنهادیپ ینهکاب یستل ارائه

 . شود ینامزدها م ییاجرا

امر  ینندارند. البته ا یمبارزات انتخابات یاندر جر ینهافراد کاب یو معرف یینبه تع یالتزام یچجمهور ه یساؤکشور ما ر در

 .کنند یهم در قالب وعده م آن یدیکل یوزرا یبرخ یاقدام به معرف یشترب یجذب آرا یموارد برا یو در برخ یستطور مطلق ن به

خود را که در  یمالاحت یاز وزرا یحداقل تعداد توانند یم یجمهور یاستر ینامزدها یرانا یاسالم یجمهور در

شده معلوم  مشخص یمها با ت تحقق وعده یاحتمال یزانم یبترت ینخواهند گماشت مشخص کرده و بد یدیکل یها وزارتخانه

تواند مبتنی بر  یشهر و روستا م یو شوراها یاسالم یشورا جلسم یدر ارتباط با نامزدها یشنهادیپ ینهکاب یت. شفافگردد یم

که قرار  یاشخاص و افراد یمنظور که تمام ینبدی حامی و مشاورین نامزدهای انتخاباتی شکل بگیرد. ها گروهمعرفی احزاب و 

از  یخاکستر یتحما های ینهو شفاف مشخص گردند تا زم یحطور صر به یندرا معطوف به نامزدها نما یشخو های یتاست حما

نامزدها  یروزیعموم خارج بوده اما در روند پ یدکه از د شود یگفته م یمبهم های یتبه حما یخاکستر های یتبرود. حما ینب

 مهم هستند. یاربس

 

                                                           
 ( انجام شد. 83/31/33این سخنرانی در تاریخ ) .3

7.Proposed Cabinet members 
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 8یاموال و دارائ یتشفاف. 333

ها  آن یبر زندگ که نیا ایکه متعلق به مردم است، و  یمسائل یعنی کند  یم دایدر مورد مسائل مرتبط با عموم مصداق پ تیشفاف

انجام امور را به  تیها از جانب مردم مسئول و آن کند  یم دایبا مردم ارتباط پ نیو عملکرد مسئول ی. ازآنجاکه زندگگذارد  یاثر م

اموال  تیشفاف نیبنابرا کنند، یم افتیمحل در نیاز هم زیو حقوقشان را ن کنند  ی( خرج می)منابع عموم المال تیدارند، از ب عهده

 یها ییاموال و دارا تی. شفافندیها نظارت نما دارند از طرق مختلف بر آن الزم است و مردم حق یامر زین نیمسئول ییو دارا

نامزد، مردم شناخت  یو درآمدها ییاموال و دارا زانیم یکه با اعالم عموم آن ولدارد؛ ا تیانتخابات، از دو بعد اهم ینامزدها

به  یدگیو رس ییگرا یتاشراف ،یاندوز ثروت رینظ ینگاه او به مسائل و نوع یو از خاستگاه اجتماع یداکردهپ ینسبت به و یبهتر

 یگام بزرگ ت،یمسئول یدوره تصد یدر ابتدا و انتها ها نآ سهیو مقا ییاموال و دارا نیبا ثبت ا یاًمحرومان آگاه خواهند شد. ثان

 نیشد. ا  خواهد یریجلوگ یتیحاکم یها گاهیشده و از سوءاستفاده افراد از جا برداشته نیمسئول یاندوز در راه مبارزه با فساد و مال

ثروت و  یها کنند که به کانون خابرا انت یکسان دیمردم با»هم مورداشاره قرارگرفته است:  یمقام معظم رهبر یمهم از سو

 (01/17/31 « )را بخواهند. ها نیباشند که واقعاً مردم ا یقدرت متصل نباشند. کسان

 نی. همچنندیدقت ثبت و منتشر نما خود، همسر و فرزندانشان را به یها ییدرآمدها و دارا هیفهرست کل دیبا داهایکاند

منتسب  یگرید ییتوانست دارا یصورت مکتوب ضمانت کنند که اگر شخص به دیبا داهایها، کاند از صحت داده نانیمنظور اطم به

متعهد  آورند، یفرد افشا کننده درم تیبه مالک یصورت رسم را به ییآن دارا داهایکاند نکهیها اثبات و اعالم کند، عالوه بر ا به آن

 محروم شوند. زین یاز ورود به انتخابات و عرصه عموم شهیهم یکه برا شوند یم

 ذیل اشاره نمود؛ توان به موارد یمی ترین فواید شفافیت اموال و دارای مهماز 

 ؛شناخت بهتر مردم از خاستگاه اجتماعی و دیدگاه نظری و عملکردی نماینده 

 مسئولین )چراکه اقوام، دوستان، همسایگان و حتی رقبای مسئولین،  یو ضمانت صحت خوداظهار ییآزما تحقق راست

 ؛های فرد مسئول هستند( ناظر حسن اظهار دارایی

 ؛های مسئولین در معرض انظار است( سازی )چراکه دارایی از شایعهانگاری و جلوگیری  امکان جرم 

 زیرا از انبوه تصورات نادرست مردم نسبت به اموال مسئولین، که به شودمی افزایش اعتماد عمومی مردم به مسئولین ،

 .کاهد دلیل ابهام به وجود آمده بشدت می

 حاکمیتی و یا   ناشی از جایگاه یجادشدههای ا انتها و ر کاهش احتمال کسب درآمدهای نامشروع از طریق فرصت

 ؛المال در مدت مسئولیت دسترسی ویژه به بیت

                                                           
8.Assets and income disclosure 

 های مسئولین به فهرست دارایی مقامات مسئول اشاره دارد: نامه اجرایی قانون رسیدگی به اموال و دارایی آیین 33ماده 
 شناسایی است. سهولت قابلای که به  نشده باشد با هر مشخصه که ثبت کلیه اموال غیرمنقول، با ذکر مشخصات پالک ثبتی و یا با هر شناسه دیگر و درصورتی .3
 ؛حقوق دارای ارزش مالی از قبیل امتیاز مالی، حق انتفاع، بهره برداری و نظایر آن .3
 ؛مطالبات و دیون اعم از حال یا وعده دار .1
 سرمایه گذاری؛ .3
 اوراق بهادار از قبیل اوراق مشارکت و سهام اعم از بی نام یا با نام، با قید نوع، میزان و مرجع صدور؛ .5
 ره حساب؛موجــودی حسابهای بانـــکی، مؤسسـات مالی و اعتباری و صندوق هـا اعم از دولتی یا غیر دولتی و یا قرض الحسنه و نظایر آن با ذکر شما .3

 هرگونه منابع درآمدی مستمر؛ .7
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مربوط به  ییاموال و دارا یتشفاف ی وضعیت قوانین حوزه 3131بر اساس اسناد بانک جهانی در سال این در حالی است که 

وضعیت مثبت برای هر کشور به این معناست که در  ،0قرارگرفته است. در این سند یبررس کشور در دنیا مورد 373مقامات 

شود. وضعیت منفی به این معناست که  نظر قوانین مربوط به شفافیت اموال و دارایی مقامات وجود دارد و اجرایی می کشور مورد

. ندارد حوزه ایندر  یزن قوانینی حتینظر شفافیت اموال و دارایی مسئولین وجود ندارد و کشور مورد یبررس در کشور مورد

ای از عملیاتی  انهنش ولی دارد وجود حوزه این در مبهمی قوانینموردنظر  کشور در که رساند می را مفهوم این* منفی وضعیت

 شدن این قوانین و شفافیت اموال و دارایی مقامات و مسئولین در آن کشور وجود ندارد.

درصد از کشورها قوانینی  78دهد  وضعیت مثبت دارند که نشان میکشور  311شده،  کشور بررسی 373مطابق با این سند از 

 ی شفافیت اموال و دارایی مقامات دارند که در حال اجرا هست.  در حوزه

روز از اعالم  11ظرف  یدبا یزانتخابات ن یداهای، کاند3078قانون اخالق در دولت  33موجب ماده  به یکاآمر مثال در طور به

ها را از بعد  همه گزارش یتهارائه دهند. کم یا رفتار حرفه یاستانداردها یتهخود را به کم های ییخود گزارش اموال و دارا ینامزد

گزارش  یلروز از تکم 11و ظرف  نماید یم یشده بررس و مقررات و ارائه در فرجه اعالم ینبا قوان یقها، تطب کامل بودن گزارش

 عموم برسد. آگاهیبه  یدبا

ثبت  یانتخابات یسیوندر کم یدوخرج احزاب با دخل 3113مصوب سال  یانتخابات یریتقانون مد 51در فرانسه مطابق دستور  

 (1 ؛هزار پوند 311هزار تا  35 ینب (3 ؛هزار پوند 35بودجه کمتر از  (3آمده است:  ها ینهدرآمد و هز ینا یسطح برا 3گردد که 

ماهه باشند.  سه یدبا یها مال گزارش ینثبت شوند که ا یدهزار پوند که با 35فراتر از  (3 ؛دنهزار پو 351هزار پوند تا  311از 

و به  یرسان توسط احزاب اطالع یدبا یزن کننده یتاز هر حما یکمک مال یاوام و  یه،هرگونه هد یزقانون ن ینا 58موجب دستور  به

تا سپتامبر و اکتبر  یتا ژوئن، جوال یلتا مارس، آور یهوخرج از ژانو دخل یده فواصل گزارش ینا 73nثبت برسد. مطابق دستور 

مکلف شده است  یانتخابات یسیونکم 73vثبت شود. در دستور  یدبا یزهزار پوند ن 5 یو معامالت باال شود یتا دسامبر انجام م

 را ثبت کند. یانتخابات ینامزدها یها همه تراکنش

ی شفافیت اموال و دارایی مسئوالن وضعیت  هایی است که در حوزه ررسی جزو کشورجمهوری اسالمی ایران در این ب

قانون  333به دلیل وجود اصل  یادز  احتمال مطلوبی ندارد و وضعیت منفی* که برای ایران در این بررسی ذکرشده است به

وزیران و همسر و فرزندان آنان قبل و بعد از جمهور،  جمهور، معاونان رئیس دارایی رهبر، رئیس» دارد: اساسی است که بیان می

اما این اصل از قانون اساسی نیاز به « شود که برخالف حق افزایش نیافته باشد. خدمت، توسط رئیس قوه قضائیه رسیدگی می

د. شدن دار یاتیهای اجرایی مناسب در راستای عمل بینی ضمانت چنین تصویب قانونی با جزئیات بیشتر و پیش توسعه و هم

است که نیاز به تکمیل شدن دارد و   ای به انتشار عمومی این اطالعات نشده است ولی بستر مناسبی چنین در این اصل اشاره هم

قانون  333در حال حاضر شفافیت اموال و دارایی مسئوالن در ایران در هیچ سطحی وجود ندارد و اجرای حداقلی اصل  یتدرنها

 روست. هروب ییاساسی نیز با اماواگرها

 

                                                           
9.Using Asset Disclosure for Identifying Politically Exposed Persons   
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 12و آتی ییبرنامه اجرااهداف و  .433

ها  برنامه یندارد. ا یتصور  تر و قابل یجنبه عمل یانتخابات یها ها قرارگرفته و نسبت به وعده موضوع در مرحله بعد از وعده این

ی ها نمونهیکی از . شود یشرح داده م یشتریب یاتو با جزئ شود یم ینتدو یانتخابات یبا توجه به برنامه احزاب و نامزدها

 یتشفاف یشده و در راستا  گذاشته یشهر کشور به نما ییاجرا یها که در آن برنامه ی استا سامانهدر این موضوع  شده تجربه

 .33است شده یسها تأس دولت

 یها ها و برنامه وعده ینب یمرز یدخود ندارند و شا ییاجرا یها برنامه یینو تب یحبه تشر یجمهور الزام یساؤکشور ما ر در

 مشاهده کرد. توان یدر کشور ما نم ییاجرا

خود در  ییاجرا یها برنامه یدداشته و آنان با ینیمصداق ع جمهوری یاستر یموضوع در مورد نامزدها ینا یرانا در

 یگرد یر مورد نامزدها. دیردها صورت گ آن ییتوانا یزانعمل و م یننسبت به ا یساز مختلف را ذکر نموده تا شفاف های ینهزم

 یتشفاف ،و نظارت است یگذار مقررات ی،گذار ها قانون آن یفهنبوده بلکه وظ راییها اج شغل آن ینکهبا توجه به ا یزانتخابات ن

 .یدبه سرمنزل مقصود رس توان یم یزها ن وعده یتبوده و با همان شفاف یمنتف ییاجرا یها برنامه

 12در رابطه با مسائل مختلف نامزدهانظرات . 533

 های یریگ مواضع و جهت یددر انتخابات، با یستهو در جهت انتخاب افراد شا یشناخت بهتر نامزدها و احزاب انتخابات برای

جهت است که اظهارنظرها در  مواضع ازآن ینا یتمختلف مشخص باشد. شفافو مسائل در مورد موضوعات  یانتخابات ینامزدها

مطالبات را از  یناحزاب، مردم ا یروزیتا بعد از انتخاب نامزدها و پ شود ثبت  یها و افکار عموم و در رسانه مانده یاذهان مردم باق

نظرات وعده و  بهرده و ک یو اساس خوددار پایه یمواضع ب ییراز تغ یزافراد منتخب ن یمنتخبان داشته باشند. از طرف وکارگزاران 

 یانتخابات ینامزدها یها و وعده ییاجرا یها گفت برنامه توان یم یگرد عبارت . بهنمایند عمل پایبند باشند و  قبل از انتخابات خود

 . گیرد یم یمقوله جا یندر ا

مطالبه  ینهزم ،در سامانه یانتخابات یکه با ثبت اظهارات و مواضع نامزدها شده یطراحی ا سامانه یکاآمر متحده  یاالتا در

نظرات نامزدها در مورد  ی دیگرا در سامانه ینهمچن 31.سازد یمسئوالن در پسا انتخابات را فراهم م ییمردم و پاسخگو

 33است. شده ارائههای متفاوت  یلتحلنموداری با  صورت موضوعات مختلف به

گیری مردم در انتخابات را ی بستر تصمیمنوع بهو  قرارگرفته تفادهمورداسالگوی دیگری که در برخی کشورها در این زمینه 

با توجه به قرابت فکری و بررسی تعامل نظری شهروندان  دهندگان یها کمک به رأ که کار آن هستند ییها سامانهفراهم آورده، 

 لیسامانه ذ نیاشاره کرد. در ا کایدر کشور آمر« VoteEasy» به سامانه توان یها م سامانه نیاست. ازجمله ا با نامزدها

 دهد، یمخاطب م هک یو بر اساس پاسخ کند می مطرح راسؤال  چند …هوا و و  مهم کشور مثل اقتصاد، آب یها حوزه

های انگلستان، کانادا و استرالیا  های مشابهی در کشور سامانه .دینما یم یرا معرف دهنده یرأ یها دگاهیبه د دایکاند نیتر کینزد

                                                           
10.Presidential official Action Plans 

11.www.opengovpartnership.org 

12 . Candidate viewpoints on different issues 

13.www.ontheissues.org  

14.www.nytimes.com/interactive/2012/us/elections/candidates-on-the-issues.html  

http://www.ontheissues.org/
http://www.ontheissues.org/
http://www.nytimes.com/interactive/2016/us/elections/candidates-on-the-issues.html
http://www.nytimes.com/interactive/2016/us/elections/candidates-on-the-issues.html
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( votematch.orgمثال در کشور انگلستان سامانه ) عنوان اندازی شده است. به برای کمک به انتخاب آگاهانه مردم راهنیز 

 با هم 35(هستم …تر است یا در کشور کانادا سامانه )من طرفدار   کند که کدام حزب به نظرات شخص نزدیک مشخص می

 کانادا بر عالوه. دارد بیشتری شباهت دهنده یرأ های دیدگاه و افکار به بحز کدام که دهد می نشان فرد، هر هایی پاسخ به توجه

 آمریکا نیز فعال است. متحده یاالتانمارک، هندوستان، ونزوئال، اد ژاپن، کلمبیا، برزیل،ازجمله  دیگر کشور 13 برای سامانه این

شده در  مختلف در مورد موضوعات مطرح ینامزدها و ثبت نظر جهت اعالم یکشور ما سازوکار این در حالی است که در

به آن پاسخ داده  یصورت کل که عموماً به شود یم یدهاز نامزدها پرس یموارد در مناظرات انتخابات ینجامعه وجود ندارد. اغلب ا

 نظرات نامزدها را در مورد مسائل مختلف کشف کرد. توان ینم ینبنابرا شود یم

 یریپذ تحقق یتقابل یاسالم یو مجلس شورا یجمهور یاستانتخابات ر ینامزدها همچنین در نظام انتخاباتی کشور ما

شهر و  یشوراها یدر مورد نامزدها .است فرد منحصربهمتفاوت  و آن  های یاسداشته که البته مق محور یننسبت به ا تری یقو

ند در مورد مسائل مربوط و ذکرشده در توان یدخالت آنان فقط م یها حوزه یتآنان و محدود یژهبودن کار و خاص یلروستا به دل

 یند.اظهارنظر نما یاصل صد قانون اساس

 16انتخابات یمال ینتأم .633

آن داشتن پول و  یازجمله لوازم ضرور یزکسب آرا ن یدارند. برا یبه رأ یازانتخاب شدن ن یبرا یو مقامات عموم سیاستمداران

 شود یانجام م یسمت عموم یتصد یاز نامزد موردنظر برا یتدر جهت حما یمال ینتأم ینانتخابات است. ا یمناسب مال ینتأم

 یحقب یدر انتخابات به احزاب و نامزدها امر یکمک مال ینشود. بنابرا ءاهدا یا حقوقی یقیاشخاص حق یقکه ممکن است از طر

عرضه متاع در بازار  یبرا یانتخابات ه مبارزاتصورود به عر شرط یشانتخابات و پ یبرگزار یها محسوب نشده بلکه از حداقل

 یزانو م یمنابع مال یتعدم شفاف کند یرا مخدوش م یو گردش پول انتخابات یمال یتحما ینکه ا یاست. موضوع یاستس

است که موجب مکدر شدن رودخانه زالل انتخابات توسط  یانتخابات ینامزدها یاز سو ینقد یرو غ ینقد یها کمک یافتدر

افراد منتخب به مراجع و  یسرسپردگ یزدر انتخابات و ن یموجب نابرابر یتعدم شفاف یناست. ا یاستسوداگران ناسالم بازار س

کند.  یرا سلب م یتوسط مراجع نظارت یمقامات عموم یرمالیو غ یمفاسد مال یابیشود و امکان ردیکننده م کمک یمال هاینهاد

 یزاننامزدها و م یمنابع مال یتاست که به شفاف شده یبتصو یو مقررات مختلف ینمختلف قوان یسبب در کشورها ینبه هم

 داشته باشند.  یها به مراجع نظارت کمک ینالزم را در قبال ا ییپاسخگو یدبا زدهاو نام پردازد یم یداهاها به احزاب کاند کمک آن

 یانتخابات یها نامزدها، نوع انتخابات و حوزه یکرا بر اساس تفک یانتخابات های ینههز یزانم 37ی مختلفیها سامانه یکاآمر در

 ینهادها یتسا یندر ا یناست. همچن یدهمشخص گرد ها ینههز یزانمشخص نموده که بر اساس انتخاب مخاطب م

 مشاهده است. ان قابلگرفته است توسط کاربر که کمک انجام یکننده و دوره زمان کمک

 یکل های یاستس 3نامزدها و احزاب وجود ندارد. صرفاً دربند  یمال یتکشف و شفاف یبرا یکشور ما سازوکار قانون در

 شده است. اشاره یانتخابات یو منابع مال ینههز یتبه شفاف یمقام معظم رهبر یانتخابات ابالغ

                                                           
15.canada.isidewith.com/political-quiz# 

12.Election Funding amounts and sources 

17.www.opensecrets.org و   http://www.transparencypolicy.net  

https://canada.isidewith.com/political-quiz
https://canada.isidewith.com/political-quiz
http://www.opensecrets.org/
http://www.opensecrets.org/
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 ی،جمهور یاستانتخابات ر ینب یانتخابات مختلف شده و فرق یاطالق و ضرورت آن شامل همه نامزدها یلبه دل یرانا در

 یها و حوزه یاسبه فراخور مق یمال ینبه تأم یازچراکه همه نامزدها ن یست،شهر و روستا ن یو شوراها یاسالم یمجلس شورا

 .کرد یشگیریپ یاریاز مفاسد بس توان یم یقطر ینخود داشته و از ا یانتخابات

 18انتخابات های ینههز .733

همواره در انتخابات  ،مردم یبه آرا یمتک یاسیس یها است که در نظام یازجمله مسائل مهم یانتخابات یغاتموضوع رقابت و تبل

و  یغاتیاز امکانات تبل یدر برخوردار ینسب یاست؛ برابر یتحائز اهم یاربس یانتخابات یغات. آنچه در موضوع تبلشود یمطرح م

 های یتدر اثر فعال دهندگان یحقوق شهروندان اعم از نامزدها و رأ ییعاز تض یزدولت و پره یلهوس برابر به یها فرصت یجادا

 است که شامل یشنهادی تصدی کرسی نمایندگی از سوی نامزدهاطرح پ یتحقق این هدف نیازمند ارائهاست.  یغاتیتبل

استفاده  از کشورها مورد یاریدر بس یمتماد یانسال باشد. چنین طرحی یغاتیتبل یو بسترها یراهکارها، چارچوب قانون

 ینترنتیا یغاتتوجه کشورها  قرارگرفته است که عبارت است از تبل مورد یانتخابات یغاتاز تبل ینینو یوهقرارگرفته است. امروزه ش

بدون  جدید یفضا ینکامل کشورها در ا یآن آزاد سوی یکاند و  گرفته قرار یمتفاوت یفر طکشورها د یغاتنوع تبل ینکه در ا

 یمجاز یفضا یغاتتبل یبر محتوا یآن اعمال مقررات نظارت یگرد ی( و در سویکاآمر متحده  یاالتاعمال رصد و نظارت )ا

به  یغاتنوع از تبل ینشناختن ا یتو در به رسم یدمشخص نما یفط ینموضع خود را در ا یدبا یزن یرانا یاسالم یاست. جمهور

 بپردازد. یعمل یارائه الگو

 های ینههز یتانتخابات است. شفاف ینددر فرا یو ضرور یاساس یها مؤلفه یگراز د یزن یانتخابات های ینهدر هز شفافیت

 ینا یاز طرف است. یمال یالامشدن مردم توسط  یفتهسالم انتخابات و مانع فر یانتخابات هر حزب و نامزد موجب برگزار

 های ینههز یت. شفافاست یانتخابات های ینهکاهش هز و گرفته قبل از انتخابات صورت های یالب یانگرب تواند یم ها ینههز

نشده، اقدام به  اعالم ینهافشاگران فساد نامزدها و احزاب شده و در صورت صرف هز یموجب وجود فرصت برا یانتخابات

شدن  نکته اشاره نمود که با شفاف ینبه ا توان یانتخابات م های ینههز یتشفاف یایمزا یگراز د ین. همچنکنند یم یافشاگر

منابع و مصارف  یتعالوه شفاف به شوند یحزب مطلع م یاهر نامزد  یاصل یانها، مردم از حام آن ای ینههز یبو ترک یمنابع مال

به انتخابات است.  یفکث یها ورود پول یبرا یجد یمانع  ها، ینهکاهش هز یبرا یفشار اجتماع یجادعالوه بر ا یانتخابات

و  یقو یا داده پایگاه یجادا یزو ن کنند یم یینرا تع یندهمجلس آ یریگ جهت یقو احتمال که به یاصل یانشدن حام مشخص

منابع  یتشفاف یگرد یایاز مزا دهد یت مبه دول یانتخابات های ینهمختلف را در بحث هز های یاستکه امکان اعمال س ینههز کم

هر نامزد، امکان انحراف  یبرا شده یآور جمع یکرد منابع انتخابات ینهشدن محل هز مشخص یاست. از طرف یو مصارف انتخابات

 به حداقل خواهند رساند. یرأ یدبه سمت خر امنابع ر ینا

و اسم احزاب در  ها ینههز یزانم ی،اعالم یزاناحزاب در مجارستان درآمد کل احزاب و م یقانون مال بر همین اساس، مطابق

در مورد  یمتأسفانه در کشور ما قواعد خاص و روشنکه  یدرحال مشاهده است.  همگان قابل یو برا شود یمنتشر م یا سامانه

 یمنابع درآمد 3103مصوب  یسیاس یها زاب و گروهقانون نحوه فعالیت اح 33انتخابات وجود ندارد. ماده  های ینهشفافیت هز

 یو حقوق یاشخاص حقیق یو غیر نقد ینقد یایها و هدا اعضاء، کمک یتاند از: حق عضو است که عبارت رشمردهاحزاب را ب

                                                           
18.Election Spending amounts and sources 
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 های یارانهها و  شده در چهارچوب موضوع فعالیت، اهداف و اساسنامه و کمک انجام یقانون یها وجوه حاصل از فعالیت یرانی،ا

 احزاب وجود ندارد.  یو مصرف درآمدها یافتدر های یوهو ش زان،در مورد می یشفافیت یا یتمحدود ین،. باوجودایدولت

شود. کلیه درآمدها و منابع  ینهتأمین و هز یقانون یقاز طر یداحزاب با یکه منابع مال کند یم یحقانون مذکور تصر 33ماده 

ساالنه خود را  های ینههز ورتو ص یمال یدرآمدها یدثبت شود و احزاب با یدر دفاتر قانون یدباحزب  های ینهآن و مصارف و هز

عدم مطابقت  یاحداکثر ظرف مدت سه ماه نظرات خود را در مورد مطابقت و  یدکمیسیون با یناحزاب ارائه کنند. ا کمیسیونبه 

قانون  فقدانو « کشور یقوانین و مقررات جار»بودن مفهوم کشور اعالم کند. با توجه به روشن ن یبا قوانین و مقررات جار

احزاب  های ینهدفتر و صورت درآمدها و هز عمل کمیسیون مذکور ناظر به تطبیق ی،انتخابات های ینهشفافیت هز ارهخاص درب

 ی از ابهام قرار دارد.ا هالهدر قوانین و مقررات 

 19یداهر کاند یشینه و سوابقپ .833

ها، شفافیت سوابق و مواضع پیشین نامزدهای  تر آن افزایش بلوغ سیاسی مردم و کمک به انتخاب آگاهانهیکی از الزامات 

اند و حال که در معرض انتخاب و رأی مردم  دار بوده هایی را عهده انتخاباتی است. هریک از نامزدهای انتخابات مسئولیت

 .های پیشین در اختیار مردم قرار دهند ر مسئولیتهایشان را د اند، باید گزارش مفصلی از فعالیت قرارگرفته

 یگرانخود را در معرض نقد د یسوابق و عملکردها یهنگام ورود به عرصه انتخابات یدو احزاب با یانتخابات نامزدهای

چراکه مردم با توجه به  شود یبه ضرر خود احزاب و نامزدها تمام م یتدرنها یشینهدر مورد سوابق و پ یتبگذارند. البته عدم شفاف

موجب شناخت مواضع  یمعرف ینا ینهمچن .دهند یم یدارند به نامزدها رأ یخیتار ورهکه از آن د یعملکرد گذشته و شناخت

 .کند یبهتر آن را فراهم م یریتمد ینهزم یندهتعارض منافع نامزدها شده و در آ

 -یرا رجال مذهب جمهور یسرئ های یژگیازجمله و یرانا یاسالم یجمهور یقانون اساس 335کشور ما صرفاً در اصل  در

و سابقه نامزدها  یشینهپ یتاز شفاف یتحکا وجه  یچه  به یزشروط مبهم ن ینکه ا کند یو داشتن حسن سابقه مطرح م یاسیس

 ندارد.

انتخابات مختلف در  ینامزدها ینب یبوده و تفاوت یتاهم یفارغ از انتخابات مختلف دارا یزهر نامزد ن پیشینه یزن یرانا در

به انتخاب  شناخت کاملنموده تا مردم با  یساز و ..را شفاف ییاجرا یلی،تحص یشینهپ یدوجود ندارد و همه نامزدها با یانم ینا

 یند.اقدام نما یستگانشا

 شفافیت فرایندهای انتخاباتی؛ بستر عملیاتی حاکمیت در تحقق شفافیت انتخابات   .4

ینی دو آفر نقشیه حقوق شهروندان در انتخابات خوانده شد، طراحی پازل انتخابات سالم مستلزم دوسومطابق با آنچه مفهوم 

گروه است. گروه اول، نامزدهای انتخاباتی هستند که منطبق بر محورهای تشریح شده خود را در بهترین حالت به شهروندان 

رود. مخاطب دیگر حاکمیت  یمرا که یکی از حقوق مسلم ایشان به شمار  چراکهه باشند. بشناسانند، تا امکان انتخابی سالم داشت

ین حالت ممکن برگزار نماید و تر سالمفرایندهای انتخابات را در بهترین و  اوالًبوده که باید تالش کند با تمهید بستری شفاف 

                                                           
19.Candidate Career 
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ین ظرفیت پیشگیرانه در تر مهم عنوان بهنظارت مردمی را  یاً از طریق ایجاد شفافیت اطالعات موجود در فرایند انتخابات،ثان

 مقابله با فساد محقق نماید. 

 
 : پازل انتخابات سالم4تصویر شماره 

 عنوان بهگانه شفافیتی ناظر به نامزدها، در این قسمت تالش شده تا شفافیت فرایندهای انتخاباتی  8با توجه به محورهای 

 انتخابات سالم تبیین گردد.ین بخش از پازل تحقق تر مهم

که هر یک از این  گیرد شفافیت فرآیندهای انتخاباتی در سه دسته کلی قرار میپیش از بررسی این موضوع باید دانست که 

 :یل بررسی و تبیین خواهد شدتفص بهمحورها 

 ؛طرفی، اثربخشی و شفافیت در انتخابات ایجاد چارچوب قانونی برای بی .3

 ؛طرفی سیستم م برای محافظت از بیانجام اقدامات الز .3

 .اطالعات مربوط به فرآیندهای انتخاباتیی ارائه .1

عالوه بر موارد مذکور، تالش شده در بخش پایانی دو الگوی پیشنهادی دیگر نیز ناظر به بستر عملکردی حاکمیت معرفی 

 از؛  اند عبارتگردد که 

 ؛انتخابات یتدارکات یندهایفرآ یقرارداد باز برا ینقوان یجادا -1

 .یانتخابات یندهایدر فرآ ییراصالح و تغ یبرا ییمشورت جو -2

 طرفی، اثربخشی و شفافیت در انتخابات چارچوب قانونی برای بی .2

های مهم برگزاری انتخابات سالم و از عوامل افزایش سرمایه اجتماعی  طرفی در انجام انتخابات یکی از مؤلفه رعایت اصول بی

خواهم سفارش کنم که  من می»که بارها توسط مقام معظم رهبری مورد تأکید قرارگرفته است: نظام خواهد بود. امری 

دارند.  ، احترام انتخابات را نگهیهدارند. هم مجلس، هم دولت، هم قوه قضائ مسئوالن کشور مراقب باشند احترام انتخابات را نگه

. باید مردم بر طبق روال قانونی ببینند، تشخیص بدهند، انحاءمختلف دخالت کند، هیچ روا نیست، جایز نیست اگر کسی به

 «بشناسند و انتخابات انجام بگیرد.
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 هایی باید داشته باشد: طرفی، اثربخشی و شفافیت در انتخابات چه مؤلفه اما ایجاد یک چارچوب قانونی برای بی

 ؛طرف مدیریت انتخابات )کمیته انتخابات( و مستقل از دولت استقرار هیئت بی .3

 ؛طرفانه، اثربخش و شفاف سازوکارهای برگزاری انتخابات بی .3

 ؛حق نامزدها و شهروندان نسبت به مشارکت در نظارت بر انتخابات .1

 ؛موقع تمامی تصمیمات، قوانین، مقررات و تقویم انتخاباتی انتشار به .3

 ؛ها ها و ثبت آن انتشار فوری تمامی تکذیبیه .5

 ؛های پیش از انتخاباتی انتشار داده .3

 ؛های انتخاباتی ای نتایج انتخابات به تفکیک حوزه انتشار لحظه .7

 ؛خوان های ماشین انتشار نتایج انتخابات در قالب .8

 .طرفی در انتخابات های دولتی به بی الزام رسانه .0

جناح  در حال حاضر ستاد انتخاباتی وزارت کشور مدیریت انتخابات را بر عهده دارد، که اغلب به دلیل وابستگی دولت به یک

این در حالی است وزارت کشور در این زمینه وجود دارد.  یدار ی جانب خاص در کشور، شرایط تعارض منافع ساختاری و شبهه

 شود. می  شود و در ترکیب آن از احزاب مختلف استفاده می  در بسیاری از کشورها کمیته انتخابات، مستقل از دولت تعیینکه 

توان به کشور آفریقای جنوبی اشاره کرد. در این کشور  مستقل برای انتخابات دارند می جمله کشورهایی که کمیسیون از 

صورت  تمامی مسائل مربوط به انتخابات را به 3003است و از سال  شده یلیک هیئت دائمی برای مدیریت انتخابات تشک

دهد، امکان  که این کمیته در اختیار مردم قرار می دهد. ازجمله امکاناتی خوان )قالب اکسل و ...( در اختیار مردم قرار می ماشین

 3130کنید، نتایج انتخابات سال  گونه که در تصویر مشاهده می دهندگان است. همان نام برای رأی دهی و ثبت بررسی مکان رأی

 شده است. آفریقای جنوبی به تفکیک آرای احزاب بر روی نقشه مشخص

 
 آفریقای جنوبی به تفکیک آرای احزاب 2219نتایج انتخابات سال  .5تصویر شماره 
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مثال کشور کانادا اطالعات انتخاباتی ازجمله  عنوان کشورهای کنیا و کانادا هم تجربیات مشابهی در این زمینه دارند. به

خاباتی را جهت اطالع همگان های نظارت عموم مردم، اطالعات مربوط به ثبت شکایات انتخاباتی، ارائه تعریف جرائم انت روش

 شده است. کند، همچنین امکان ثبت شکایات هم فراهم منتشر می

توان معرفی و تبیین نمود، حرکت از نهادهای متمرکز به سمت توزیع نظارت میان  عالوه بر این تمهید می الگوی دیگری که

نظارت بر  یناکارآمدعوامل ازجمله یری از ظرفیت مردمی است. با توجه به این نکته که گ بهرهنهادهای نظارتی موجود و 

 ینا ی. براشده است ییگرا در بحث نظارت بر انتخابات شناسا متمرکز و مطلق یوجود نهادها، آن یتانتخابات و عدم شفاف

 لیما یتشفاف یها جست تا از تمرکز پرونده یاری انتخابات یتدر امر نظارت بر شفاف یموجود نظارت یاز نهادها توان یمنظور م

 یساز نظارت و شفاف یناظر برا یدر نهادها توان یم ینکرد. همچن ینگهبان خوددار یخصوص شورا در نهاد واحد نظارت به

احزاب  یندگانها و نما نگاران، سمن همچون وکال، روزنامه یانتخابات از وجود اشخاص حاضر در جامعه مدن یرمالیو غ یمال

در عرصه مبارزه با  یدیجد یها رفته و افق ینانتخابات از ب یتدر نظارت بر شفاف طرفی ینقض ب یها استفاده نمود تا شائبه

احزاب در  یندگانو نما دهندگان یرأ یاتمؤثر به شکا یدگیرس ین. همچنیمرا شاهد باش یتازجمله فقدان شفاف یجرائم انتخابات

 ینه،زم یندر ا یشروپ یکشورها یاتبا استفاده از تجرب وتر را فراهم آورد  سالم یانتخابات یبرگزار یاراهگش تواند یم ینهزم ینا

 در اشاره کرد. یکبه فرانسه، گرجستان و مکز توان یکشورها م ینعرضه گردد. ازجمله ا یانتخابات یتاز شفاف یبهتر یتداع

 های ینهبر انتخابات و هز یمال یها و آلمان نظارت  یللند، برزچک، صربستان، سنگاپور، فرانسه، ه یچون جمهور ییکشورها

از  یو تخط دهند یم یقتطب ینرا با مقررات و قوان ها ینهدقت هز ست که بها طرفی یمستقل و ب ینظارت یآن بر عهده نهادها

 .گوناگون است یضمانت اجراها یتوسط قانون دارا یموارد اذن

 طرفی سیستم از بی انجام اقدامات الزم برای محافظت  .6

 ؛انتشار الزامات شفاف برای کارکنان دولت )ازجمله هیئت مدیریت انتخابات( در خصوص اجتناب از تعارض منافع 

 ؛ویژه در حوزه انتخابات( شفافیت هدایای دریافتی کلیه کارکنان دولتی )به 

 ؛ویژه هیئت مدیریت انتخابات( های کارکنان )به اعالم عمومی دارایی 

 ؛مومی اقدامات محافظتی از گزارشگران تخلفاعالم ع 

 ؛منافع، شفافیت هدایای دریافتی و حق دسترسی به اطالعات ی تعارض های آموزشی در حوزه تهیه برنامه 

اند تا موارد  تمام ناظران انتخاباتی ملزم شده 3008توان به کشور آفریقای جنوبی اشاره نمود که از سال  در این مورد هم می

 اند. فع خود را به کمیسیون انتخابات گزارش دهند و همچنین از دریافت هرگونه هدیه از طرف احزاب هم منع شدهتعارض منا

 ی اطالعات مربوط به فرآیندهای انتخاباتی ارائه .7

 انتخابات فرآیندهای شفافیت اهمیت )ابالغ شده توسط مقام معظم رهبری( در خصوص انتخابات کلی های سیاست یازدهم بند

 های فناوری از گیری بهره بخش، اطمینان و شفاف سازوکارهای تعیین داوطلبان، حقوق تأمین و حداکثری مشارکت جلب»: است

 «.رعت و سالمت در اخذ و شمارش آراء و اعالم نتایجس شفافیت، یحداکثرساز جهت در نوین
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های انتخابیه  گیری و حوزه تفکیک شعب رأیگیری را به  صورت برخط نتایج رأی هایی که بتوانند به واقع وجود سامانه در

ای امکان  چنین وجود چنین سامانه کند. هم سالمت آن کمک می نشان دهند، تا حد زیادی مانع از تخلفات انتخاباتی شده و به

نتخابات جلب سازد تا از این طریق اعتماد عمومی به روند برگزاری ا ها را فراهم می ها و تشکل نظارت عموم مردم، احزاب، رسانه

 گردد.

 صورت عمومی منتشر شوند؟ کدام اطالعات مرتبط با روند انتخابات باید به

  تعیین صالحیت احزاب سیاسی و نامزدهای انتخاباتی )بیان علل عدم احراز صالحیت توسط شورای نگهبان به نامزد

 ؛انتخاباتی(

 ؛ط به انتخاباتهای مربو انتشار و آگاه کردن عموم مردم در خصوص قوانین و رویه 

 ؛های انتخاباتی جهت افزایش شفافیت انتخابات الزام هیئت مدیریت انتخابات به انتشار داده 

 ؛ی اطالعات های ارائه حق داشتنِ اطالعات انتخاباتی و رویه آموزش کارکنان کمیته مدیریت انتخابات نسبت به 

 ؛های اطالعات مکانی شعب اخذ رأی داده 

 ؛های قومی یا اقلیتی( و گروه )ازجمله جنسیت، سندهندگان  های رأی داده 

 ؛های تفصیلی نتایج شمارش آرا داده 

 ؛ها شده و نتایج آن های شکایات دریافتی تخلفات، اقدامات انجام داده 

 ؛های تدارکات و قراردادهای انتخاباتی داده 

 ؛های انتخابات گذشته داده 

 .کرد توجه انتخابات نتایج های دادهموقع  به انتشار و خوان ماشین های قالب در ها آن ارائهها باید به اما در انتشار این داده

های انتخاباتی پیشنهاد استفاده از دوربین در کشف و پیشگیری از فساد بسیار کارآمد است. البته  شفافیت فرآیند ی ینهزم در

 توان می مورد این در. گردد رعایت باید که دارد وجود …الزامات و ضوابطی برای استفاده از دوربین در مورد حریم خصوصی و 

 ها تا مدتی معلوم فراهم باشد. صورت زنده امکان پخش شمارش آرا و دانلود آن به و کرد مجهز دوربین به را رأی اخذ شعب

اطالع عموم مردم ی انتخابات کشور نیوزلند موارد زیر جهت  های انتخاباتی برای مثال در سامانه ی شفافیت فرآیند در حوزه

 گردد: منتشر می

 ؛ی خدمات و اطالعات مربوط به انتخابات ارائه 

 ؛انتشار نتایج انتخابات به تفکیک شعب اخذ رأی 
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 نتایج آرای نامزدها -5شماره تصویر

 

هایی جدی از سوی احزاب این کشور  از انتخابات اخیر کشور اندونزی، در رابطه با صحت انتخابات و نتایج آن تردید یکی در

توسط گروهی « کاوال پمیلو»مطرح گردید. به همین علت و برای شفاف شدن نتایج انتخابات، یک پایگاه اینترنتی تحت عنوان 

انتخابات  ءصورت داوطلبانه قصد شمارش آرا ارکت هفتصد نفر از مردم عادی که بهاندازی شد و زمینه مش از مردم این کشور راه

هر صندوق را منتشر کرده بود.  ءتوجه، تصاویر برگه شمارش آرا را داشتند فراهم گردید. ستاد انتخابات اندونزی در اقدامی قابل

 311دالر برآورد شد اما  53هزینه این اقدام تنها صورت دیجیتال و در فایل اکسل ثبت کردند که  این گروه این نتایج را به

کوتاه شمرده شد و نتایج یک روز زودتر از نتایجی که ستاد انتخابات منتشر کرد، اعالم شد. نتایج هم با  یمیلیون رأی درزمان

 خابات از بین برود.ها در مورد نتایج انت درصد اختالف بسیار پایینی مشابه بودند. این اقدام داوطلبانه سبب شد که تردید
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 اندونزی« کاوال پمیلو»پایگاه اینترنتی -6تصویر شماره

 

شده را به همراه اقدامات مربوطه برای عموم مردم  کمیسیون انتخابات انگلستان تمامی تخلفات و مشکالتی که گزارش

 کند. این کار افزایش اعتماد عمومی را به دنبال خواهد داشت. منتشر می

 

 

 
 گزارش تخلفات انتخابات -7شمارهتصویر 

 

 



                                                                                                                                                                       

 

(شفافیت رهگذر از انتخابات در شهروندان مسلّم حق تأمین) انتخابات شفافیت                                                                                                               

 

31 

 ایجاد قوانین قرارداد باز برای فرآیندهای تدارکاتی انتخابات .9

شود، ایجاد قوانین قرارداد باز برای فرآیندهای تدارکاتی  یکی دیگر از مواردی که ذیل شفافیت فرآیندهای انتخاباتی مطرح می

 دد:انتخابات است که در این رابطه باید نکات زیر رعایت گر

  ؛( انتخاباتیسفارش خدماتاعالم گسترده و پیش از موعد تدارکات )خریدها و 

  ؛گیری تدارکات های تصمیم شفاف از رویهکامل و انتشار شرح 

 ؛انتشار عمومی اسناد مناقصات مربوط به فرآیندهای تدارکات انتخابات 

 ؛انتخاباتیهای قرارداد مربوط به تدارکات  انتشار عمومی مشخصات تمامی طرف 

 فراهم کردن شرایط شفافیت برای تمامی مراحل فرآیند تدارکاتی انتخابات. 

 

شود. مناقصات تمامی قراردادهای باالی ده  در کشور استرالیا قراردادهای خرید انتخابات از طریق مناقصات آنالین انجام می

ه تدارکات ساالنه در این سامانه جهت پذیرش پیشنهاد چنین برنام شود و هم انجام می« تندر آوس»هزار دالر از طریق سامانه 

 یابد. قرارداد برای سال آینده انتشار می

 برای اصالح و تغییر در فرآیندهای انتخاباتی ییمشورت جو .8

 ؛مشارکت بخشی به مردم در اخذ تصمیمات مهم انتخاباتی 

 ؛ها درباره مسائل انتخاباتی آن منظور ارتباط مداوم با نامزدها و نظرخواهی از تأسیس کمیته رایزنی به 

 ؛ها و اقدامات امنیتی انتخابات گیری امکان مشارکت نمایندگان احزاب در تصمیم 

های مختلف مردم در اخذ تصمیمات و بهبود فرآیندهای  کشور آفریقای جنوبی جهت افزایش نقش بیشتر احزاب و گروه

 توان به موارد زیر اشاره نمود: ین اقدامات میترین ا انتخاباتی اقداماتی را انجام داده است. از مهم

 ؛رایزنی احزاب در سطح ملی، و محلی برای مشاوره منظم و همکاری در خصوص مسائل انتخاباتی  کمیسیون 

 ؛امکان دسترسی آزاد به اطالعات انتخاباتی 

 قانون  50ی  ات طبق مادهگذاری و دیگر فرآیندهای مربوط به انتخاب تسهیل مشارکت عموم مردم در فرآیندهای قانون

 .راساسی این کشو

 

 


