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گستره ی وسیع اختیارات و تکالیف مجلس شورای اسالمی و نقش 
ویــژه ای کــه این نهــاد در اعمال جمهوریــت نظام ایفــا می نماید الزم 
می ســازد تا اشــخاصی به نمایندگــی در آن ایفای مســئولیت نمایند 
کــه از میــزان تعهــد و تخصــص کافــی و از برنامــه ای جامع و روشــن 

بــرای ایفای وظایــف نمایندگی خود برخوردار باشــند. 
برای شــناخت افراد شایسته برای قرار گرفتن در این مسند مواردی 
همچون بررســی توان افراد داوطلب نمایندگی، شــناخت تجربیات، 
ســوابق کاری و برنامه هایــی کــه در دوران نمایندگــی قصــد پیگیــری 
آن ها را دارند از اهمیت به ســزایی برخوردار اســت. در کنار ارائه این 
اطالعــات وجود فضای رقابتی ســالم در انتخابات و مدیریت نحوه ی 
تبلیغــات و جمــع آوری رای توســط داوطلبــان از موارد دیگری اســت 

که بســتر انتخاب افراد شایســته توســط مردم را فراهم می کند.
عالوه بر این مشارکت مردم در انتخابات از موضوعات مهم دیگریست 
کــه اصــالح فرآیند های انتخاباتــی و اعتماد مردم به ایــن فرایند ها از 

جمله عوامل مشارکت پرشورتر مردم در انتخابات است.

چکیده
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اصل شـــفافیت1 از مهم ترین اصولی است که بسیاری 
از نظام های سیاســـی ســـعی خود را بر آن داشته اند تا 
با تدابیر حقوقی الزم، زمینه را برای اِعمال همیشـــگی 
آن در جامعه فراهم ســـازند. شفافیت به معنای ارائه ی 
حق اطالعاتی مردم اســـت. ارائه ی اطالعات مناســـب، 
در زمان و قالب مناسب، با کیفیت مناسب، در محل 
مناســـب و برای مخاطب مناسب، شـــفافیت را محقق 
می سازد. در گذشته »دسترسی به اطالعات« مترادف 
شـــفافیت بود، اما امروزه »اســـتفاده پذیری اطالعات« 
بـــا رعایت دقت های حقوقی و فنی مصداق آن اســـت. 
شـــفافیت پارلمانـــی یکـــی از زیرشـــاخه های شـــفافیت 
سیاســـی و حاکمیتی  اســـت، کـــه عالوه بـــر تحقق حق 
ذاتی مـــردم در کســـب آگاهی و نظـــارت بـــر کارگزاران 
حکومتی، ســـبب افزایش سرمایه ی اجتماعی این نهاد 
و در نتیجه، افزایش مشـــارکت مردم در انجام وظایف 

پارلمانـــی و کمک به پارلمان خواهد شـــد.

شـــفافیت انتخاباتـــی یکـــی از مهم تریـــن مولفه هـــای 
شفافیت پارلمانی محســـوب می شود که شاخص های 
مختلفی را در بخش های سه گانه نامزد های انتخاباتی، 
هزینه هـــای انتخاباتـــی و فرآیند هـــای انتخاباتـــی دارا 
می باشـــد. شـــفافیت در بخش هـــای مذکـــور از عوامـــل 
بســـیار مهـــم در شـــکل گیری یـــک انتخابـــات ســـالم و 
انتخـــاب افـــراد اصلـــح بـــرای نشســـتن بـــر صندلی های 
مجلـــس اســـت، چـــرا کـــه شـــفافیت در شـــاخص های 
مربـــوط بـــه بخـــش نامزد هـــای انتخاباتی زمینـــه ی الزم 
بـــرای شـــناخت درســـت افـــراد توســـط مـــردم را فراهم 
مـــی آورد و شـــفافیت در بخش هزینه هـــای انتخاباتی و 
نحـــوه ی تامیـــن و مصرف ایـــن هزینه ها از شـــکل گیری 
فضـــای ناســـالم انتخاباتـــی و کج رفتاری هایـــی همچون 
خریـــد رای و … جلوگیـــری به عمل می آورد. شـــفافیت 

در بخـــش فرآیند های انتخاباتی هم منجر به ســـالمت 
بیشـــتر انتخابات و افزایش اعتماد مردم به این فرآیند 
می شـــود که باتوجـــه به مطالعـــات موجـــود در حوزه ی 
سرمایه ی اجتماعی مجلس شورای اسالمی در کشور، 

ضـــروری به نظـــر می آید.

در حال حاضر بسیاری از مولفه ها و شاخص های مذکور 
در حوزه ی شـــفافیت انتخابات در بسیاری از کشور های 
دنیا عملیاتی شده اســـت و آثار مثبت آن تجربه شده و 
قابل ارزیابی است. متاسفانه در قانون انتخابات مجلس 
شـــورای اســـالمی در ایـــران در حـــال حاضر بـــه موضوع 
شفافیت انتخاباتی توجهی نشده است، در حالی که این 
مهم می تواند بســـیاری از مشـــکالت موجود در زمینه ی 
انتخابات در کشـــور را مرتفـــع کند و تاثیر به ســـزایی در 

شکل گیری مجلســـی مطلوب تر و کارآمد تر بگذارد.

بنابرایـــن بـــا توجه به لـــزوم تـــالش در ایجـــاد و تقویت 
حکمرانی مطلوب و گسترش شفافیت به عنوان یکی از 
اصول مترقی این نوع نظام حکمرانی، شایســـته است 
نمایندگان محترم و داوطلبان نمایندگی اطالعات مربوط 
بـــه ســـوابق کاری و محل هـــای تأمین هزینه کـــرد مالی 
خود در عرصه انتخابات و ســـقف هزینه های انتخاباتی 
و دیگر شاخص های شـــفافیت را از پیش معین نموده 
و در معـــرض آگاهی عمـــوم افراد جامعه قـــرار دهند و 
برای ارائه این اطالعات وهم چنین شفافیت فرآیندهای 
انتخاباتی تمهیداتی در قانون انتخابات در نظر بگیرند. 
این اقـــدام به طـــور قطع در انتخـــاب آگاهانـــه مردم و 
شناخت بهتر داوطلبان و گزینش نمایندگانی متعهد تر 
و متخصص تر مؤثر خواهد افتاد و شکل گیری مجلسی 
با شـــاخصه ها و معیارهـــای در تراز انقالب اســـالمی را 

آســـان تر خواهد کرد.

1-  Transparency



انتخابات مجلس شورای اســالمی از مهم ترین انتخابات هایی است 
که در کشــور انجام می شود، چراکه تمام نمایندگان مجلس در این 
انتخابات با رای مستقیم مردم انتخاب می شوند و این نهاد را شکل 
می دهنــد. نهاد مجلس با توجه به اختیارات و قدرت اعطا شــده به 
آن در قانون اساسی، تاثیرگذاری بسیار زیادی در ساختار حاکمیتی 
کشور دارد و به نوعی می توان گفت ریل گذاری برای حرکت عمومی 
کشور و نظارت بر این حرکت را بر عهده دارد. بنابراین انتخاب افراد 
شایســته برای حضور در مجلس شورای اســالمی از اهمیت ویژه ای 

برخوردار است.

مجلس شورای اسالمی

صل اّول �ف
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مجلس از منظر امام و رهبری

مجلس در نظام جمهوری اسالمی ایران محور بسیاری از 
تصمیم گیری ها، قانون گذاری ها و برنامه ریزی ها اســـت 
و چراغ هدایت دولت و ملت را به دست دارد. مجلس 
پایگاه اساســـی نظام و مردم و مایه حضور و مشـــارکت 
واقعی مردم در تصمیم گیری ها و مظهر اراده ملی است. 
در همین راســـتا امام خمینی و مقـــام معظم رهبری 
نیـــز در بیانات و دیدارهای خود با نمایندگان مجلس بر 
اهمیت جایگاه مجلس شـــورای اسالمی تاکید کرده اند 

که به برخی از آن ها اشـــاره می کنیم:

• مجلس یک چیز سهلی نیست کارش. مجلس یک چیزی 
است که در رأس همه اموری که در کشور است واقع است. 
یعنی مجلس خوب همه چیـــز را خوب می کند و مجلس 

»62/10/13 بد همه چیز را بد می کند.1 »امام خمینی

• مجلس است که اساس یک کشـــور را به صالح می 
کشـــد یا اســـاس یک کشـــور را رو به فســـاد مـــی برد.2 

»62/3/14 امام خمینی«

• مجلس محلی اســـت که اکثریت قاطع مسائل مهم 
کشـــور بی واســـطه یا  با واســـطه به آن وابسته است.3 

»62/11/22 امام خمینی«

• مجلـــس شـــورای اســـالمی، یـــک مرکـــز اساســـی و 
تعیین کننده برای انقالب اســـت. همه ی سررشته های 
امور، به مجلس شورای اســـالمی بر می گردد.4 »مقام 

معظم رهبـــری 68/9/22 «

• ســـالمت نظام، به ســـالمت مجلس وابسته است.5 
»مقام معظم رهبـــری 70/12/4«

• یک مجلس صالح و سالم و قوی می تواند بر عملکرد 
همه ی دستگاه های کشور اثر بگذارد؛ بر عملکرد دولت، 
بر عملکرد قـــوه ی قضائیه، حتّی بر عملکـــرد نیروهای 
مســـلح می توانـــد اثـــر بگـــذارد. مجلس قـــوی، مجلس 
صالح، مجلس سالم، یک چنین وضعی دارد.6 »مقام 

معظم رهبری 90/11/14«

الزمـــه ی حضور افراد شایســـته در مجلس، برگزاری انتخاباتی ســـالم و کارآمد اســـت. در حال حاضـــر در انتخابات 
مجلس شورای اسالمی مشـــکالتی نظیر شکل گیری فضای انتخاباتی ناسالم، هزینه های نامتعارف تبلیغاتی، عدم 
اعتمـــاد برخـــی مردم به فرآیند هـــای انتخاباتی، عدم امکان شـــناخت درســـت داوطلبان نمایندگـــی، خرید رای و… 
وجـــود دارند. یکـــی از موثرترین، کم هزینه ترین و آســـان ترین روش ها برای حل این مشـــکالت ایجاد شـــفافیت در 
بخش های مختلف انتخابات اســـت. این بخش ها شـــامل اطالعات مربوط به نامزد ها نظیر ســـوابق و فعالیت های 
قبلـــی، اموال و دارایـــی  آن ها و … ، اطالعـــات مربوط به هزینه هـــای انتخاباتی، نحوه ی تامیـــن و محل مصرف این 

هزینه هـــا و اطالعات مربـــوط به فرآیند های انتخاباتی می شـــود. 
در این کتابچه به بررســـی اهمیت شـــفافیت انتخابات مجلس شـــورای اســـالمی، تشـــریح شـــاخص های شفافیت 

ایـــن حـــوزه، تجربه هـــای جهانی موجود و بررســـی وضعیت فعلـــی ایران در ایـــن زمینه پرداخته شده اســـت.

اهمیت مجلس شورای اسالمی

1- صحیفـــه امام خمینـــی )جلد 18 - 
صفحه 282(

2- صحیفـــه امـــام خمینـــی )جلـــد 18 
- صفحـــه 3(

3- صحیفـــه امام خمینـــی )جلد 18 - 
صفحه 335(

4- farsi.khamenei.ir/speech-
content?id=2232 
5- farsi.khamenei.ir/speech-
content?id=2595
6- farsi.khamenei.ir/speech-
content?id=18923
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جایگاه مجلس در قانون اساسی

مجلس شـــورای اســـالمی در ســـاختار حاکمیتـــی نظام 
جایـــگاه بســـیار باالیـــی دارد و وظایـــف اثرگـــذاری، در 
جریان حکمرانی کشـــور به این نهاد محول شده است. 
بـــر همین اســـاس بیـــش از یک ســـوم از اصـــول قانون 
اساســـی، یعنی حدود شـــصت اصل به مسائل مربوط 
به قانون گذاری و قوه مقننه و وظایف این قوه اختصاص 
یافته  اســـت. برخی از مهم ترین اصول قانون اساســـی 

در رابطه با مجلـــس عبارتند از:

• اصل 71: مجلس  شورای  اسالمی  در عموم  مسائل  در 
حدود مقرر در قانون  اساسی  می تواند قانون  وضع کند.
• اصـــل 76: مجلـــس  شـــورای  اســـالمی  حـــق  تحقیق  و 

تفحـــص  در تمام  امـــور کشـــور را دارد.
• اصـــل  77: عهدنامه هـــا، مقاوله نامه هـــا، قراردادها و 
موافقت نامه هـــای  بین المللی  بایـــد به  تصویب  مجلس  

شورای  اســـالمی  برسد.
• اصـــل  84: هر نماینـــده  در برابر تمام  ملت  مســـئول  
اســـت  و حـــق  دارد در همـــه  مســـائل  داخلـــی  و خارجی  

کشـــور اظهار نظـــر نماید.
• اصل 80: گرفتن و دادن وام یا کمک های بدون عوض 
داخلی و خارجی از طرف دولت باید به تصویب مجلس 

شورای اسالمی باشد. 
• اصل 86: نمایندگان مجلـــس در مقام ایفای وظایف 
نمایندگی در اظهار نظر و رأی خود کامال آزادند و نمی توان 
آن ها را به سبب نظراتی که در مجلس اظهار کرده اند یا 
آرایی که در مقام ایفای وظایف نمایندگی خود داده اند، 

تعقیب یا توقیف کرد. 
• اصل  54: دیوان محاســـبات کشور مستقیماً زیر نظر 
مجلس شورای اسالمی می باشـــد. سازمان و اداره امور 

آن در تهران و مراکز اســـتان ها به موجب قانون تعیین 
خواهد شد.

• اصـــل  88: در هـــر مورد کـــه  حداقل  یک  چهـــارم  کل  
نمایندگان  مجلس  شورای  اســـالمی  از رئیس  جمهور و 
یا هر یک  از نمایندگان  از وزیر مســـئول ، درباره  یکی  از 
وظایف  آنان  ســـوال  کنند، رئیس  جمهور یا وزیر موظف  
اســـت  در مجلس  حاضر شـــود و به  ســـوال  جواب  دهد 
و این  جواب  نباید در مـــورد رئیس  جمهور بیش  از یک  
مـــاه  و در مورد وزیر بیـــش  از ده  روز به  تأخیر افتاد مگر 
با عذر موجه  به  تشـــخیص  مجلس  شـــورای  اسالمی . 

بنابراین مجلس شورای اسالمی مطابق قانون اساسی 
دارای شئون و وظایف زیر است:

1- قانون گذاری
قانـــون اساســـی تصویـــب قوانیـــن عـــادی را در حـــدود 
شـــرع و قانون بر عهده ی مجلس شـــورای اسالمی قرار 
داده اســـت. نیازهـــای فرهنگی، اجتماعی، سیاســـی و 
اقتصادی جامعه بسیار وسیع و گسترده و تابع شرایط 
گوناگـــون زمان و مکان اســـت که اصـــوال نمی توان آن 
را از پیـــش و بـــه طور مشـــخص تعیین نمـــود. بنابراین 
وضع قوانین، حســـب نیـــاز بر عهده ی مجلس شـــورای 

اســـالمی قرار دارد.

2- نظارت
اصول قانون اساســـی جمهوری اسالمی ایران، در بیان 
روابط قوا، متمایل به نظام پارلمانی می باشـــد و ضمن 
آن کـــه زمینه هـــای همـــکاری قـــوا را فراهـــم می کنـــد، 
اقتـــدار و نفـــوذ قـــوه مقننـــه بـــر قـــوه مجریه را بـــه نحو 
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چشـــمگیری نمایان می ســـازد. مراتب نظـــارت مجلس 
شورای اسالمی در قانون اساسی به صورت رأی اعتماد 
بـــه وزیـــران، نظارت کمیســـیون اصـــل نود بر طـــرز کار 
دســـتگاه ها، ســـؤال از رئیس جمهور و وزرا، استیضاح، 
تحقیق و تفحص و نظارت بـــر معاهدات و قراردادهای 

بین المللـــی آشـــکار می گردد.

3- نمایندگی
نمایندگـــی منصبی اســـت کـــه از طریـــق آراء عمومی و 
انتخابـــات فعلیـــت می یابـــد و از ایـــن طریق اســـت که 
حاکمیت ملی اعمال می گردد. هر چند که نمایندگان 
برگزیده و برخاســـته از حوزه ی انتخابیه معینی هستند 
اما نمایندگی آن ها عام و برای تمام ملت اســـت. از آن 
جا که هیچ رابطه حقوقی قابل تعقیب و مؤاخذه ای که 
بتوانـــد به مســـئولیت نمایندگان چارچـــوب دهد وجود 
نـــدارد، می توان گفـــت که نماینـــدگان در خصوص امر 
نمایندگـــی دارای صالحیت اختیاری هســـتند و وظیفه 
نمایندگـــی را آن گونه که خود تشـــخیص می دهند، در 
اظهار نظـــر و رأی ایفا می کنند. مطابق قانون اساســـی 
جمهـــوری اســـالمی ایـــران، وظیفـــه نمایندگـــی قائم به 
شـــخص و غیرقابـــل واگـــذاری اســـت. البتـــه ایـــن قائم 
به شـــخص  بودن مؤید صالحیت شـــخصی و مســـتقل 
نمایندگان در اعمال حاکمیت نیست بلکه این مفهوم از 
جمع نمایندگان مجلس شورای اسالمی تحقق می یابد 
و بدین معنا نمایندگی یک وظیفه مشـــارکتی اســـت. 

4- صالحیت مالی و بودجه ای پارلمان
پیش بینی برنامه مالی دولت برای مدت معین از حیث 
تخمیـــن درآمدهـــا و محاســـبه هزینه ها و تـــالش برای 

ایجـــاد موازنـــه درآمدها و هزینه ها هر ســـاله در ســـند 
مشخصی برای ســـال آینده مرقوم می شود که بودجه 
نـــام دارد. مطابـــق اصل پنجـــاه و دوم قانون اساســـی، 
الیحه بودجه از ســـوی دولـــت تهیه و برای رســـیدگی و 
تصویب به مجلس تســـلیم می شـــود. مجلس در تهیه 
الیحه بودجه نقشی ندارد اما با در نظر گرفتن مصالح 
عمومی، نســـبت به جرح و تعدیل آن اقـــدام می کند.

مجلـــس بـــرای بررســـی و تصویـــب بودجه، کمیســـیون 
تلفیق را تشـــکیل می دهد. کمیســـیون پس از بررســـی 
ایـــن گزارش ها، گـــزارش نهایی خود را تهیـــه کرده و در 
اختیـــار مجلـــس قـــرار می دهـــد. در جلســـه علنی پس 
از بررســـی و تصویـــب کلیـــات بودجه به پیشـــنهادهای 
نمایندگان پیرامون درآمدها و سایر منابع تأمین اعتبار 
بودجه عمومی، ردیف ها و تبصره ها رسیدگی می شود.

نظارت بر اجرای بودجه مانند نظارت بر تدوین بودجه از 
حقوق قوه مقننه است. بدین منظور دیوان محاسبات 
کشـــور که مســـتقیما ذیل قوه مقننه فعالیت می کند، 
مطابـــق اصل پنجـــاه و پنجم قانـــون اساســـی، به  کلیه  
حســـاب های  وزارتخانه هـــا، مؤسســـات ، شـــرکت های  
دولتـــی  و ســـایر دســـتگاه هایی  کـــه  بـــه  نحـــوی  از انحاء 
از بودجـــه  کل  کشـــور اســـتفاده  می کنند بـــه  ترتیبی  که  
قانون  مقرر می دارد رســـیدگی  یا حسابرســـی  می نماید 
که  هیچ  هزینـــه ای  از اعتبارات  مصوب  تجـــاوز نکرده  و 
هر وجهی  در محل  خود به  مصرف  رسیده  باشد. دیوان  
محاسبات ، حساب ها و اسناد و مدارک  مربوطه  را برابر 
قانـــون  جمـــع آوری  و گـــزارش  تفریغ بودجه  هر ســـال  را 
به  انضمـــام  نظـــرات  خود به  مجلس  شـــورای  اســـالمی  
تســـلیم  می نماید. این  گزارش  باید در دســـترس  عموم  

گذاشته  شود.
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سرمایه اجتماعی مجلس شورای اسالمی

پیرامـــون جایـــگاه حســـاس و سرنوشت ســـاز مجلس و 
نقـــش آن در نظـــارت بـــر کارهـــا و اصالح امـــور، اصول 
قانـــون اساســـی دربـــاره ی مجلـــس بـــه همـــراه بیانـــات 
حضرت امام خمینی و ســـخنان رهبر معظم انقالب 
بهتریـــن مبین این موضـــوع بودند. امـــا علی رغم نقش 
تعیین کننده ی مجلس شـــورای اســـالمی در سرنوشت 
کشور، متاسفانه پیمایش های سرمایه اجتماعی حکایت 
از وضـــع نامطلـــوب قوه مقننـــه در این زمینـــه دارد که 
لـــزوم تغییراتـــی در ســـاختار و رویکرد های ایـــن نهاد را 

برای رســـیدن بـــه وضعـــی مطلوب تر اثبـــات می کند.
ســـرمایه اجتماعی، شـــدت و کیفیت روابط و تعامالت 
بین افراد و گروه ها، احســـاس تعهد و اعتماد دو جانبه 
به هنجارها و ارزش های مشـــترک را شـــامل می شـــود. 
ســـرمایه اجتماعی ویژگی یک جامعه، نهاد، سازمان یا 
گروه اجتماعی اســـت که ظرفیت ســـازماندهی جمعی 
و داوطلبانـــه را بـــرای هر نوع تغییر و بهبود در راســـتای 
اهـــداف و منافـــع آن جمـــع فراهم می ســـازد. ســـرمایه 
اجتماعـــی یعنی نبود بی تفاوتی و بی حســـی اجتماعی 
و بالعکـــس میـــل بـــه شـــرکت در فعالیت هـــای جمعی 
و عمومـــی، مســـئولیت اجتماعـــی جمعی، مســـئولیت 
اجتماعـــی ســـازمانی، مســـئولیت اجتماعـــی نهـــادی و 
مســـئولیت اجتماعی دولت اســـت. ســـرمایه اجتماعی 
حاصل اعتماد عمومی به ســـازمان، عملکرد و کیفیت 
خدمـــات آن و میزان پنداشـــت و ظن مـــردم از وظیفه 
شناســـی، عام گرایـــی و عـــدم تبعیـــض و پاســـخگویی 
ســـازمان ها در حوزه های اقتصادی، سیاسی، فرهنگی 

و اجتماعی اســـت.
سرمایه اجتماعی به مجلس شورای اسالمی که وظیفه 
قانون گـــذاری و نظارت بر دســـتگاه های اجرایی کشـــور 
را در مقـــام اجرا و عمـــل به وظایف قانونـــی دارد، توان 
اثرگـــذاری بیشـــتری می دهد. در یک جامعـــه برخوردار 

از سرمایه اجتماعی مناســـب، سیاست ها، برنامه ها و 
فعالیت های نظام قانون گذاری پشـــتوانه بیشتری پیدا 
کـــرده و با ســـهولت بیشـــتری می توانند امـــکان بروز و 
ظهـــور پیدا کننـــد. ســـرمایه اجتماعی به ارتقـــاء توان و 
قابلیـــت نهادهـــا و ســـازمان ها و به خصـــوص نهادها و 
سازمان هایی که در تعامل بیشـــتر با مردم قرار دارند، 
کمـــک می کنـــد. در ادامه نتایج پیمایشـــی که در مورد 
میزان سرمایه اجتماعی مجلس شورای اسالمی صورت 
گرفتـــه اســـت،  آورده شـــده اســـت. جامعه آمـــاری این 
پیمایش 14200 نفر بوده که توســـط مرکز افکارسنجی 
دانشجویان ایران )ایسپا( و تحت عنوان »مجلس شورای 
اســـالمی در آینـــه پیمایش ســـرمایه اجتماعـــی« انجام 
گرفته اســـت. در پیمایـــش فـــوق، شـــاخص های میزان 
موفقیت نهادی در اجرای وظایف، اعتماد تعمیم یافته، 
میزان وظیفه شناســـی و پرهیـــزکاری گروه های شـــغلی 
از جملـــه نماینـــدگان و میـــزان عام گرایی و عـــدم وجود 

تبعیـــض مورد ارزیابی قرار گرفته اســـت.
پنداشـــت از موفقیت نهادی در اجـــرای وظایف با طرح 
این پرسش که »در هر جامعه ای مجموعه ای از نهادها 
وجـــود دارند کـــه عهـــده دار وظایفی هســـتند، بـــه نظر 
شـــما نهادهایی کـــه نام بـــرده می شـــوند تا چـــه اندازه 
در اجرای وظایفشـــان موفق بوده اند؟« ســـنجیده شده 
اســـت. توزیـــع درصدی پاســـخ ها در مـــورد هـــر نهاد و 
نیز نســـبت ارزیابـــی مثبت بـــه منفی در تـــراز عدد 100 
محاســـبه شـــده اســـت به این معنا کـــه عـــدد 100 مرز 

وضعیت مطلـــوب و نامطلوب می باشـــد.
جایـــگاه مجلس در بین 10 نهاد بررســـی شـــده جایگاه 
ششـــم و عـــدد ارزیابی آن زیـــر 100 و نامطلوب اســـت. 
در جـــدول شـــماره 1 با توجه بـــه موضوع بحـــث، فقط 
نتایـــج 5 گروه مرتبـــط با مجلس در ایـــن پیمایش ذکر 

شده است.1

1- در پیمایـــش فـــوق گروه های شـــغلی 
دیگـــری از جملـــه پزشـــکان، معلمـــان، 
بازاریـــان، اســـاتید دانشـــگاه، روحانیون 
و ســـایر گروه ها هـــم مـــورد ارزیابی قرار 
گرفته اند. میزان سرمایه اجتماعی برای 
معلمان و اساتید دانشگاه و پزشکان در 
باالترین ســـطح و برای نهادهای دولتی، 
مجلس و قـــوه قضائیه در حـــد پایین تر 
و زیر شـــاخص 100 ارزیابی شـــده است 

که وضعیتی نامطلوب اســـت.
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مالحظه می شـــود که نســـبت ارزیابی مثبـــت به منفی 
بـــرای رســـانه ها باالتـــر از عـــدد 100 قـــرار دارد و بـــرای 
مجلس و ســـایر نهادهـــا زیر 100 و کمتریـــن ارزیابی که 
نشـــانگر غلبه ارزیابی منفی اســـت بـــرای مراکز دولتی 
و مراکـــز برنامه ریزی اســـت. نســـبت ارزیابی مثبت به 
منفی بـــرای قـــوه مقننه در مقایســـه با ســـایر نهادها و 
بخصوص رسانه ها از جایگاه مناسبی برخوردار نیست 
که نشـــان  از میزان موفقیـــت پایین مجلـــس در انجام 

وظایـــف خود از دید مـــردم دارد. 
همان طور که در جدول شماره 2 قابل مشاهده است، 
نماینـــدگان مجلس پس از مدیران و مســـئوالن دولتی 
کمترین میزان اعتماد را در منظر مردم دارند و بیشترین 
اعتماد هم در بین گروه های شـــغلی مربوط به قضات 
اســـت. عدم اعتمـــاد و اطمینان کافی مـــردم به وکالی 
خـــود، کاهـــش همراهـــی و مشـــارکت مـــردم در اجرای 

سیاســـت ها و قوانین اتخاذ شـــده از ســـوی قوه مقننه 
را به دنبال خواهد داشـــت.

شـــاخص دیگـــر بررسی شـــده در ایـــن پیمایـــش درصد 
وظیفه شناســـی و پرهیـــزکاری اســـت. دگرخواهـــی، 
وظیفه شناسی و پرهیزکاری گروه های شغلی و حرفه ای 
داللت بر وجود گذشت و وجدان کاری نزد این گروه ها 
دارد و در نتیجه از پاســـخگویان ســـوال شده: »به نظر 
شـــما ویژگی هایی مانند: گذشـــت، پرهیـــزکاری )تقوا(، 
وظیفه شناســـی و وجـــدان کاری تـــا چـــه انـــدازه ای در 
گروه هـــای شـــغلی نـــام بـــرده شـــده وجـــود دارد؟«. در 
این بخش نیز 13 نهاد مورد بررســـی قرار گرفته اســـت، 
در جـــدول شـــماره 3 توزیـــع درصـــدی پاســـخ بـــه ایـــن 
پرســـش در مورد 5 گروه  شـــغلی و حرفـــه ای مورد نظر 

آورده شده اســـت.

1-  شـــاخص نســـبت ارزیابـــی مثبت به 
ارزیابی منفی، تلخیص آماری مناســـبی 
اســـت که وضعیت ارزیابی مـــردم را در 
هر ســـنچه نشان می دهد این نسبت از 
طریق رابطه زیر محاسبه می شود:)درصد 
پاســـخ های خیلـــی زیاد*2(+)درصـــد 
پاســـخ های زیاد*1(+)درصد پاســـخ های 
متوســـط/2(\)درصد پاســـخ های خیلـــی 
کم*2(+)درصد پاسخ های کم*1(+)درصد 
پاسخ های متوسط/2( و در عدد پایه 100 
ضرب می شـــود. عدد 100 نشـــان دهنده 
وضعیـــت دو قطبی موفقیت نـــه زیاد و 
نه کم اســـت. بـــه میزانی که از نســـبت 
حاصل شـــده از عدد 100 کمتر می شود 
حکایـــت از وضعیت منفـــی و نامطلوب 
دارد و عکـــس آن یعنـــی بـــه میزانی که 
نسبت محاسبه شده، باالتر از عدد 100 
باشد نشان از وضعیت مثبت و مطلوب 

خواهد داشت.
2- در بین 10 نهاد بررسی شده 

جدول 1 - توزیع درصدی پاسخ به موفقیت نهادها در اجرای وظایف شان

خیلی زیادزیادمتوسطکمخیلی کمنهادردیف
نسبت ارزیابی 

مثبت به منفی در 
تراز عدد 1001

رتبه2

6.817.938.230.56.6124.113رسانه ها1

دادگاه ها و مراکز 2
1221.741.421.23.774.255قضائی )قوه قضائیه(

9.924.143.2202.872.046مجلس شور ای اسالمی3

1223.940.819.73.669.258مراکز دولتی )دولت(4

نهادها و مراکز 5
9.927.744.116.22.161.249برنامه ریزی
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جدول 3 - توزیع درصدی وظیفه شناسی و پرهیزکاری

خیلی زیادزیادمتوسطکمخیلی کمنهادردیف
نسبت ارزیابی 
مثبت به منفی 
در تراز عدد 100

رتبه

6.919.342.326.05.4106.827قضات1

روزنامه نگاران 2
5.720.147.423.33.597.838)مطبوعاتی ها(

اعضای هیئت دولت 3
7.021.243.923.54.494.939)وزراء(

مدیران و مسئوالن 4
7.623.947.118.42.976.2211دولتی

10.324.441.519.84.073.8412نمایندگان مجلس5

جدول 2 - توزیع درصدی اعتماد تعمیم یافته )اعتماد به گروه های شغلی و حرفه ای(

خیلی زیادزیادمتوسطکمخیلی کمنهادردیف
نسبت ارزیابی 

مثبت به منفی در 
تراز عدد 100

رتبه

7.218.241.128.15.5112.236قضات1

اعضای هیئت دولت 2
6.81942.826.35.1107.097)وزراء(

روزنامه نگاران 3
5.820.645.424.43.899.648)مطبوعاتی ها(

10.323.639.722.34.178.6110نمایندگان مجلس4

مدیران و مسئوالن 5
8.723.844.819.53.175.6311دولتی
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جدول 4 - توزیع درصدی عام گرایی گروه های حرفه ای

خیلی زیادزیادمتوسطکمخیلی کمنهادردیف
نسبت ارزیابی 
مثبت به منفی 
در تراز عدد 100

رتبه

8.523.140.422.75.288.397قضات1

اعضای هیئت دولت 2
8.223.842.720.74.783.598)وزراء(

روزنامه نگاران 3
7.323.345.520.33.682.859)مطبوعاتی ها(

مدیران و مسئوالن 4
8.325.443.318.24.877.6910دولتی

9.726.740.218.54.973.1112نمایندگان مجلس5

در بین گروه های شـــغلی در نظر گرفته شده به ترتیب 
بیشـــترین وظیفه شناســـی و پرهیـــزکاری بـــرای قضات، 
روزنامه نگاران، اعضای هیئت دولت، مدیران و مسئوالن 
دولتـــی و در انتها نمایندگان مجلس شـــورای اســـالمی 
است. که این شاخص هم حکایت از سرمایه اجتماعی 

پایین مجلس شورای اسالمی دارد.
بـــرای ســـنجش میـــزان عام گرایـــی گروه هـــای شـــغلی و 
حرفه ای از پاسخگویان سوال شـــده است که: معموال 
انتظار می رود کـــه افراد در اجرای وظایف شغلی شـــان 
همه را به یک چشم ببینند و به مواردی چون قومیت، 
قوم و خویش بودن و … افراد و مراجعان توجه نکنند، 
ایـــن نوع نـــگاه تا چه انـــدازه در مورد گروه های شـــغلی 
که نام برده می شـــود، وجـــود دارد؟ در جدول شـــماره 
4 نتایـــج توزیـــع درصـــدی پاســـخ بـــه میـــزان عام گرایی 
گروه هـــای شـــغلی و حرفـــه ای بـــرای 5 گـــروه موردنظر 
در قســـمت های قبلی از 13 گروه موجـــود در پیمایش  

آورده شده است.

همان طور که مشـــاهده می گردد بیشـــترین عام گرایی 
مربـــوط به قضات و کمترین هم متعلـــق به نمایندگان 
مجلس است. نتایج پیمایش فوق حاکی از اعتبار پایین 
مجلس نزد افکار عمومی اســـت و انجـــام تغییراتی در 
جهـــت ارتقـــای ســـرمایه اجتماعی قـــوه مقننـــه ضروری 
بـــه نظر می آیـــد. امـــا راه حل افزایـــش میزان ســـرمایه 
اجتماعـــی قـــوه مقننـــه چیســـت؟ شـــفافیت پارلمانـــی 
موثرتریـــن، آســـان ترین و کم هزینه تریـــن مســـیر بـــرای 
بازیابـــی ســـرمایه اجتماعی مجلـــس اســـت، چراکـــه بـــا 
پیاده سازی شـــاخص های مربوط به شفافیت پارلمانی 
عالوه براین که کارآیی مجلس باال می رود و بســـیاری از 
کم کاری ها و مشـــکالت موجود برطرف می شود، مردم 
نیز شـــاهد فعالیت وکالی خود در مجلس خواهند بود 
و زمینه مشـــارکت بیشـــتر مـــردم در امـــر قانون گذاری 
و نظـــارت فراهم می شـــود. ایـــن فرآیند بالشـــک باعث 
افزایـــش میـــزان اعتمـــاد بـــه مجلـــس و ارتقـــا ســـرمایه 

اجتماعی آن خواهد شـــد.
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شفافیت چیست؟

شـــفافیت به معنای ارائه ی حق اطالعاتی مردم اســـت، 
ارائه ی اطالعات مناســـب در زمان و قالب مناســـب، با 
کیفیـــت مناســـب، در محل مناســـب و بـــرای مخاطب 
مناســـب، شفافیت را محقق می ســـازد. بنابراین زمانی 
کـــه تمامـــی ایـــن شـــروط در ارائـــه ی اطالعـــات رعایت 
شـــود، شـــفافیت حاصل شده اســـت. جریان اطالعات 
قابـــل اتکا و به هنـــگام اقتصادی، اجتماعی و سیاســـی 
که برای همـــه ی ذی نفعان مرتبط در دســـترس باشـــد 

را می تـــوان شـــفافیت نامید.

معنای شـــفافیت در دهه ی گذشـــته تغییر یافته است. 
این تغییرات عمدتاً ناشی از تحوالت مهم در عرصه های 
فنـــاوری و اجتماعی بوده اســـت. ناگفته پیداســـت که 
با اســـتمرار این تحـــوالت، معنای شـــفافیت نیز تکامل 
می یابد. برای نمونه در گذشته »دسترسی به اطالعات« 
مترادف شـــفافیت بـــود، اما امـــروزه »اســـتفاده پذیری 
اطالعات« با رعایت دقت هـــای حقوقی و فنی مصداق 

آن است.

ارائه ی اطالعات از طرف مجموعه ی حاکمیت به مردم، 
آن ها را مســـئولیت پذیر و پاســـخگو ســـاخته و از سوی 
دیگر مشـــارکت مردم و نخبگان در کلیه ی فرآیندهای 
حاکمیتـــی را به دنبال دارد که این نیز خود زمینه ســـاز 
افزایـــش اعتماد و ســـرمایه ی اجتماعـــی مابین مردم و 

حکومت است.1

شفافیت پارلمانی

شـــفافیت پارلمانـــی در ســـال های اخیر به عنـــوان یکی 
از راهکارهای نظارت مردمی بر پارلمان در کشـــورهای 
مختلـــف مطـــرح شده اســـت. ایـــن مفهـــوم بـــر ارائـــه ی 
اطالعـــات پارلمانـــی به صـــورت دقیـــق و بـــا فرمت های 
اســـتاندارد به منظور اســـتفاده ی بهتر از ایـــن اطالعات 
تأکید می کند. با ارائه ی اطالعات پارلمانی  چه اطالعات 
عملکردی نمایندگان و چه اطالعات اداری آن، مردم و 
نخبگان این فرصت را پیـــدا می کنند تا از فعالیت های 
پارلمان در کشور آگاه شده و عالوه بر نظارت بر آن در 

صورت نیـــاز در این فرآیندها مشـــارکت  کنند.
 از گذشـــته های دور دسترســـی و نظـــارت مـــردم بـــر 
پارلمان هـــا مد نظـــر سیاســـتمداران و حکمرانـــان بوده  
اســـت و به همین دلیل معمـــوال در پارلمان ها، محلی 
بـــرای حضـــور مـــردم پیش بینی شـــده  اســـت تـــا مردم 
بتوانند از نزدیک نظاره گر مذاکرات و رویدادها باشـــند 
و بـــا برقـــراری ارتبـــاط بـــا نماینده ی شـــهر خـــود و ارائه 
پیشنهادات و انتقادات به طور غیرمستقیم در مباحث 
شـــرکت کنند. این رویکرد هرچند برگرفته از یک نگاه 
درســـت، عمیـــق و بـــه حـــق مـــردم در نظـــارت و پایش 
دائمـــی نماینـــدگان بوده اســـت، اما در حـــال حاضر به 
دلیـــل محدودیت های فیزیکـــی و اجرایی عمـــالً امکان 
حضور همه ی مردم در پارلمان و به تبع نظارت مردمی 
بدین شکل وجود ندارد. پیشرفت فناوری های ارتباطی 
به تحقق هرچه بیشتر شفافیت کمک کرده و مذاکرات 
و تحـــوالت درون پارلمـــان را از طریـــق، روزنامه، رادیو، 
تلویزیون و فضای مجازی در اختیار مردم قرار می دهد 
تـــا دیگر نیـــازی به حضـــور فیزیکی مردم بـــرای نظارت 

بر رفتار نمایندگان نباشـــد.

1- بـــرای مطالعـــه ی بیشـــتر بـــه نشـــانی 
اینترنتـــی زیـــر مراجعـــه کنیـــد:

blog.tp4.ir/post/408
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شـــفافیت پارلمانی عالوه بر تحقق حـــق ذاتی مردم در 
کســـب آگاهی و نظارت بـــر نمایندگان ســـبب افزایش 
سرمایه  اجتماعی این نهاد و در نتیجه، افزایش مشارکت 
مـــردم در انجـــام وظایـــف پارلمانـــی وتصمیم گیری های 
بهتر در این نهاد خواهد شـــد. با شفاف شدن پارلمان 
امـــکان اظهارنظـــر همـــه  مـــردم و ذی نفعـــان در فرآیند 
قانون گذاری و نظارت بر آن پدید می آید و این مشارکت 
مردمی ضامن سالمت و ارتقای بهره وری در پارلمان ها 

خواهد بود.

عـــالوه بـــر این مـــوارد، وجود ایـــن اطالعات بـــه مردم 
کمک  خواهد کـــرد تا در انتخابـــات تصمیمات بهتر و 
مبتنی بر واقعیت  در راستای انتخاب افراد شایسته تر 

بگیرند. 

مطالعـــات و تجربیـــات بیـــن المللی نیز به خوبی نشـــان 
می دهد که ایجـــاد شـــفافیت در ارکان قانون گذاری هر 
کشوری باعث ارتقای کیفیت قوانین و افزایش مشارکت 
نخبگان در خط مشـــی گذاری های مجلـــس و همچنین 
کاهش فســـاد در این نهاد می شود.1 شفافیت پارلمانی 
شـــاخص های فراوانی دارد که به عنوان مهم ترین  آن ها 
می تـــوان از شـــفافیت در عملکـــرد نماینـــدگان، اعـــم از 
هزینه های نمایندگی، حقوق و مزایا، هدایای دریافتی، 
آراء، حضـــور و غیـــاب، البی گـــری و شـــفافیت مذاکرات 
صحن و کمیسیون ها نام برد. شفافیت موجب می گردد 
تـــا ارتباطات دوســـویه  میان مردم و نماینـــدگان پارلمان 
افزایـــش یابـــد و ایـــن نکتـــه خـــود یکـــی از اولویت های 
پارلمان های ملی کشورهای گوناگون برای شفاف سازی 

در عملکرد خود به شـــمار می رود.2

1- The Transparency and 
Accountability Initiative )Ed.( 
)2014(. Open Government 
Guide. United Kingdom: 
The Transparency and 
Accountability Initiative.
2- مصطفی دالورپور اقدم. »پارلمان و 
حقوق شهروندی )1( شـــیوه های نظارت 
همگانی بر فعالیـــت نمایندگان«، مرکز 
پژوهش های مجلس شـــورای اســـالمی، 
دفتر مطالعات سیاسی، اسفندماه1394 



همان طور که بیان شــد مجلس شــورای اســالمی با توجه به وظایف 
و اختیــارات سپرده شــده بــه آن در قانون اساســی از نقشــی کلیدی 
در ســاختار حکومــت برخوردار اســت و تاثیرگذاری بســیار زیادی در 
پیشــرفت و یا عدم پیشــرفت در کشــور دارد. بنابراین انتخاب افراد 
شایســته برای حضور در مجلس شورای اســالمی از اهمیت ویژه ای 

برخوردار است.

شفافیت در انتخابات

صل دّوم �ف



شفافیت انتخابات مجلس شورای اسالمی

21

حضرت امام خمینی در باب حضور مردم و انتخاب 
نمایندگان کارآمد می فرمایند:

»یکی از وظایف مهم شـــرعی و عقلی ما حفظ اســـالم 
و مصالح کشـــور، حضور در حوزه  هـــای انتخابیه و رأی 
دادن بـــه نمایندگان صالـــح و کاردان و مطلع بر اوضاع 
سیاسی جهان و سایر چیزهایی که کشور به آنها احتیاج 

دارد می باشد.1 )62/11/22(

رهبـــر معظم انقـــالب نیز دربـــاره نقـــش و وظیفه مردم 
در انتخابـــات مجلـــس می فرمایند:

»وقتی مردم در انتخابات شـــرکت کنند و با چشـــم باز 
و با بصیرت، کسی را که شرایط الزم را در او می بینند، 
انتخاب کننـــد و به مجلس بفرســـتند، مجلس خواهد 
توانست چنین نقش بزرگی را ایفا کند. مجلس همان 
طور که امام فرمودند عصاره فضایل ملت است. وقتی 
مـــردم در انتخابات بیشـــتر شـــرکت کننـــد، کارآمدی و 
اعتبار مجلس بیشـــتر می شـــود و توان خدمت رســـانی 

پیدا می کنـــد.2 )82/9/25(

در کنـــار مســـئله انتخـــاب فـــرد اصلـــح توســـط مـــردم، 
حکومت هم وظیفه دارد بستر مناسب را برای انتخاب 
فرد شایســـته به وجود آورد. ایجاد این بستر به معنای 
دخالت حکومت در انتخاب مردم نیست، بلکه حکومت 
باید با ایجاد شفافیت در بخش های مختلف انتخابات 
زمینه شـــناخت درســـت داوطلبان نمایندگی مجلس و 
مشارکت مردم در انتخابات را فراهم  آورد. عدم مدیریت 
فضـــای انتخاباتی و عـــدم نظارت کارآمد بـــر تبلیغات و 
هزینه هـــای انتخاباتی منجـــر به ایجاد فضایی ناســـالم 
می شود که توانایی انتخاب درست را از مردم می گیرد.

هم چنیـــن بـــا توجه بـــه مطالب بیـــان  شـــده در حوزه ی 
ســـرمایه ی اجتماعـــی مجلـــس در قســـمت های قبلی، 
شـــفافیت در بخش های مختلف انتخابـــات در بازیابی 
اعتماد عمومی از دست رفته و افزایش سرمایه اجتماعی 
مجلس هم نقش به ســـزایی دارد و مشـــارکت مردم در 

انتخابـــات را افزایش خواهد داد.

در همیـــن راســـتا رهبـــر معظـــم انقـــالب در بنـــد 8 
سیاســـت های کلـــی انتخابـــات کـــه بـــه  رؤســـای قـــوای 
سه گانه و رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام ابالغ 
شـــده، بیان کرده اند:»ارتقاء سطح شـــناخت و آگاهی 
و آموزش های عمومی و ترویـــج هنجارهای انتخاباتی و 
نهادینـــه کـــردن آن در فرهنگ عمومـــی و تعیین قواعد 
و ضوابـــط رقابـــت سیاســـی ســـالم بـــه منظـــور افزایش 
مشـــارکت و حضور آگاهانه و با نشـــاط مـــردم و کمک 

به انتخـــاب اصلح.«

شـــفافیت انتخابات به معنای انتشار عمومی سوابق و 
فعالیت های داوطلبان نمایندگـــی، اموال و دارایی های 
ایـــن افراد، هزینه هـــای انتخاباتی آن هـــا و منابع تامین 
هزینه هـــا، شـــفافیت در روند هـــای انتخاباتـــی و ... 
می باشد، که عالوه بر کمک به انتخاب افراد شایسته 
و ترمیم اعتماد عمومی به مجلس، باعث برگزاری یک 
انتخابات ســـالم و کارآمد و در نتیجه تشکیل مجلسی 

در تراز انقالب اســـالمی می شود.

1- صحیفـــه امـــام خمینـــی )جلد 18- 
صفحـــه 336(

2- farsi.khamenei.ir/speech-
content?id=3208
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شفافیت اموال و دارایی نامزدهای انتخاباتی

شفافیت در مورد مسائل مرتبط با عموم مصداق پیدا 
می کنـــد، یعنـــی مســـائلی که متعلـــق به مردم اســـت، 
و یـــا این کـــه بـــر زندگـــی آن هـــا اثـــر می گـــذارد. از آنجا 
کـــه زندگی و عملکرد مســـئولین بـــا مردم ارتبـــاط پیدا 
می کنـــد و آن هـــا از جانب مردم مســـئولیت انجام امور 
را به عهده دارنـــد، از بیت المال )منابـــع عمومی( خرج 
می کننـــد و حقوقشـــان را نیـــز از همین محـــل دریافت 
می کنند، بنابراین شـــفافیت اموال و دارایی مســـئولین 
نیز امری الزم است و مردم حق دارند از طرق مختلف 
بر آن ها نظارت نمایند. شـــفافیت امـــوال و دارایی های 
نامزدهای انتخابات، از دو بعد اهمیت دارد؛ اول آن که 
با اعـــالم عمومی میـــزان امـــوال و دارایـــی و درآمدهای 
نامزد، مردم شـــناخت بهتری نســـبت به وی پیدا کرده 
و از خاســـتگاه اجتماعی و نوع نگاه او به مسائلی نظیر 
ثروت اندوزی، اشـــرافیت گرایی و رسیدگی به محرومان 
آگاه خواهند شـــد. ثانیا بـــا ثبت این امـــوال و دارایی و 
مقایسه آن ها در ابتدا و انتهای دوره تصدی مسئولیت، 
گام بزرگی در راه مبارزه با فساد و مال اندوزی مسئولین 
برداشته شـــده و از سوء اســـتفاده افـــراد از جایگاه هـــای 
حاکمیتـــی جلوگیـــری خواهـــد  شـــد. این مهم از ســـوی 
مقام معظم رهبری هم مورد اشـــاره قرار گرفته است:

»مردم باید کسانی را انتخاب کنند که به کانون های 
ثـــروت و قدرت متصل نباشـــند. کســـانی باشـــند که 

واقعا مردم این هـــا را بخواهند.1« )90/7/20(
کاندیداها باید فهرســـت کلیـــه درآمدهـــا و دارایی های 
خود، همســـر و فرزندانشـــان را به دقت ثبت و منتشر 
نمایند. همچنین به منظور اطمینان از صحت داده ها، 
کاندیداها باید به صورت مکتوب ضمانت کنند که اگر 
شخصی توانست دارایی دیگری منتسب به آن ها اثبات 
و اعـــالم کند، عالوه بر اینکه کاندیداها آن دارایی را به 
صورت رســـمی به مالکیت فرد افشاکننده درمی آورند، 
متعهد می شـــوند که برای همیشه از ورود به انتخابات 

و عرصه عمومی نیز محروم شوند.

شفافیت اموال و دارائی در سیره ائمه اطهار

ضـــرورت اعـــالم عمومـــی امـــوال و دارایی هـــا در ســـیره 
ائمـــه اطهار هـــم مـــورد تاکید قـــرار گرفته اســـت. به  
عنـــوان نمونـــه، امیرالمومنین در بـــدو ورود به عراق، 
بـــه مـــردم فرمودند: »به ســـرزمین شـــما آمـــدم با این 
جامه ها، بار و بنه ام همین اســـت که می بینید، اکنون 
اگر از ســـرزمین شـــما با چیزی جز آن چه با آن آمده ام 
بیـــرون روم، از خیانتـــکاران خواهـــم بـــود«.2 هم چنین 
امیرالمومنیـــن پیوســـته به مردم کوفـــه می فرمودند: 
»ای مردم کوفه، اگر من از شـــهر شما با چیزی بیشتر 
از مرکـــب و بار و بنـــه مختصر خود و خدمتـــکارم بروم 
خائـــن خواهم بـــود«.3 این روایات بدین معناســـت که 
اعـــالم عمومی امـــوال و دارایی ها به مـــردم و مطالبه از 
مردم بـــرای نظارت بر این بخش به منظور جلوگیری از 
وقوع فســـادهای مالی در بین مسئولین )همان دعوت 
به نظارت عمومی(، از ســـنت های مهم دینی در زمینه 

ارتباط متقابل مردم و مسئولین است.  

اموال و دارایی چه مواردی را شامل می شود؟

مـــاده 12 آیین نامـــه اجرایی قانون رســـیدگی بـــه اموال 
و دارایی هـــای مســـئولین به فهرســـت دارایـــی مقامات 

مسئول اشـــاره دارد:4

• کلیـــه امـــوال غیـــر منقول، بـــا ذکر مشـــخصات پالک 
ثبتـــی و یـــا با هر شناســـه دیگـــر و در صورتـــی که ثبت 
نشـــده باشـــد با هر مشـــخصه ای که به ســـهولت قابل 

شناســـایی است.
• حقـــوق دارای ارزش مالـــی از قبیل امتیـــاز مالی، حق 

انتفـــاع، بهره بـــرداری و نظایر آن ؛
• مطالبات و دیون اعم از حال یا وعده دار ؛

• سرمایه گذاری؛
• اوراق بهادار از قبیل اوراق مشارکت و سهام اعم از 
بی نام یا بـــا نام، با قید نوع، میـــزان و مرجع صدور؛

مسائل ناظر به نامزدها

1- farsi.khamenei.ir/speech-
content?id=17510

2-مناقب ابن شهر آشوب، ج2، ص 98/ 
بحاراالنوار، ج40، ص 325

3-]شرح ابن ابی الحدید، ج2، ص200[
4- tasnimnews.com/fa/
news/1398/03/21/2029560
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• موجــودی حسابهای بانـــکی، مؤسسـات مالی و اعتباری 
و صندوق هــــا اعـــم از دولتـــی یا غیـــر دولتـــی و یا قرض 

الحســـنه و نظایر آن با ذکر شماره حساب؛
• هرگونه منابع درآمدی مستمر؛

مهم ترین فواید شفافیت اموال و دارایی

• شـــناخت بهتر مردم از خاســـتگاه اجتماعی و دیدگاه 
نظـــری و عملکردی نماینده

• تحقق راســـتی آزمایی و ضمانت صحـــت خوداظهاری 
مســـئولین )چرا که اقوام، دوستان، همسایگان و حتی 
رقبای مســـئولین، ناظر صحـــت اظهـــار دارایی های فرد 

مسئول هستند(
• امکان جرم انگاری و جلوگیری از شایعه سازی )چرا که 

دارایی های مسئولین در معرض انظار است(
• ســـبب افزایـــش اعتمـــاد عمومی مردم به مســـئولین 
خواهد شد، زیرا از انبوه تصورات نادرست مردم نسبت 
به اموال مســـئولین، کـــه به دلیل ابهام بـــه وجود آمده 

بشدت می کاهد.
• کاهش احتمال کسب درآمدهای نامشروع از طریق 
فرصت هـــا و رانت هـــای ایجـــاد شـــده ناشـــی از جایگاه  
حاکمیتـــی و یا دسترســـی ویژه به بیت المـــال در مدت 

مسئولیت.

تجربیات بین المللی در زمینه شفافیت اموال و دارایی

براســـاس اســـناد بانک جهانی در ســـال 2010 وضعیت 
قوانین حوزه ی شفافیت اموال ودارایی مربوط به مقامات 
171 کشـــور در دنیا مورد بررســـی قرار گرفته است. در 
ایـــن ســـند1، وضعیـــت مثبت بـــرای هر کشـــور بـــه این 
معناســـت کـــه در کشـــور مورد نظـــر قوانیـــن مربوط به 
شـــفافیت اموال و دارایی مقامات وجود دارد و اجرایی 
می شـــود. وضعیـــت منفـــی بـــه ایـــن معناســـت کـــه در 
کشور مورد بررسی، شفافیت اموال و دارایی مسئولین 

وجود ندارد و کشـــور موردنظر حتـــی قوانینی نیزدر این 
حوزه نـــدارد. وضعیت منفی* این مفهوم را می رســـاند 
که در کشـــور مـــورد نظر قوانیـــن مبهمـــی در این حوزه 
وجود دارد ولی نشـــانه ای از عملیاتی شدن این قوانین 
و شـــفافیت اموال و دارایی مقامات و مسئولین در آن 

کشـــور وجود ندارد.

مطابـــق با این ســـند از 171 کشـــور بررسی شـــده، 133 
کشـــور وضعیت مثبـــت دارند کـــه نشـــان می دهد 78 
درصد از کشـــورها قوانینی در حوزه ی شـــفافیت اموال 
و دارایـــی مقامـــات دارنـــد که در حـــال اجرا می باشـــد. 
جمهوری اسالمی ایران در این بررسی جزو کشور هایی 
است که در حوزه ی شفافیت اموال و دارایی مسئوالن 
وضعیـــت مطلوبـــی نـــدارد و وضعیت منفی* کـــه برای 
ایران در این بررســـی ذکر شده اســـت بـــه احتمال زیاد 
بـــه دلیل وجود اصل 142 قانون اساســـی می باشـــد که 
بیان مـــی دارد: »دارایی رهبر، رئیس جمهـــور، معاونان 
رئیس جمهور، وزیران و همسر و فرزندان آنان قبل و بعد 
از خدمت، توسط رئیس قوة قضائیه رسیدگی می شود 
که بر خالف حق افزایش نیافته باشـــد.« اما این اصل 
از قانون اساســـی نیاز بـــه توســـعه و هم چنین تصویب 
قانونـــی با جزئیـــات بیشـــتر و پیش بینـــی ضمانت های 
اجرایی مناسب در راستای عملیاتی شدن دارد. هم چنین 
در این اصل اشـــاره ای به انتشـــار عمومی این اطالعات 
نشده است ولی بستر مناسبی  است که نیاز به تکمیل 
شدن دارد. در نهایت در حال حاضر شفافیت اموال و 
دارایی مسئوالن در ایران در هیچ سطحی وجود ندارد 
و اجـــرای حداقلی اصل 142 قانون اساســـی نیز با اما و 

اگر هایی روبه روســـت. 

در شکل صفحه بعد، نتایج بررسی صورت گرفته توسط 
بانک جهانی برای 171 کشور جهان قابل مشاهده است.

1- Using Asset Disclosure for 
Identifying Politically Exposed 
Persons 
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بـــه عنوان مثال در کشـــور ایتالیا نهـــادی تحت عنـــوان »Openpolitici«  با همـــکاری نهادهای ناظر بـــر پارلمان1 
و ســـایر فعالین شـــفافیت، به ترویج پاســـخگو کـــردن حاکمان سیاســـی و آگاهی بخشـــی به مردم می پـــردازد. این 
نهاد فهرســـت درآمدهای مالـــی 626 نماینده ی پارلمان و 288 نماینده ی ســـنا را منتشـــر کرده اســـت. تصویری از 

ایـــن پایگاه اینترنتی در زیر قابل مشـــاهده اســـت.

1- PMO

شکل 1
1.  عنوان: پارلمان باز، سیاست باز؛ دانستن، نظارت کردن، انتخاب سیاست مداران برجسته

2. نمایندگان موظفند سالیانه، دارایی های منقول و غیرمنقول خود، و نیز هزینه های 
انتخاباتی و سودهای حاصله را در سامانه به روز کنند

3. گروه های پارلمان در مجلس و تعداد آن ها
4. نام و نام خانوادگی اعضای گروه های پارلمان

bit.ly/32BXMeA :5. لینک دانلود فهرست دارایی ها در سال های مختلف
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شفافیت هزینه های انتخاباتی

با آغاز فصل انتخابات در کشـــور، نامزدها برای بدست 
آوردن کرسی های مجلس با هم به رقابت می پردازند. 
ایـــن رقابت ها نیازمنـــد تبلیغات انتخاباتـــی و در نتیجه 
پول و منابع مالی است. هر نامزد انتخاباتی از راه های 
مختلفی اقـــدام به تامیـــن هزینه هـــای انتخاباتی کرده 
و تـــالش می کنـــد تا بتواند بـــا جمع آوری هرچه بیشـــتر 
ســـرمایه، تبلیغـــات بیشـــتر و موثرتری داشـــته باشـــد. 
بنابرایـــن پـــول را از انتخابـــات نمی توان حـــذف کرد. از 
طرف دیگر اخـــذ پول بر روند تصمیمات و فعالیت های 

نماینـــده در آینده اثر گذار خواهـــد بود و آن ها به جای 
اهداف ملـــی، به دنبـــال تامین منافع جناح هـــا و افراد 
خـــاص خواهنـــد رفـــت. امری کـــه رهبـــری بارهـــا مورد 

تاکید قرار داده اســـت:
»اگر نماینده ای بر سرکار آید که قبل از ورود به مجلس، 
خـــود را وامدار دیگران کرده و مجبور باشـــد در مجلس 
وام آن هـــا را ادا کند، نان هایی به قرض گرفته باشـــد و 
بخواهـــد به مجلـــس که رفت، قـــرض خـــود را ادا کند، 

به درد نمی خورد«.1 )74/11/20(

شکل 2

1-  farsi.khamenei.ir/speech-
content?id=19144
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مســـئله دریافـــت کمک مالـــی فقط مختص به کشـــور 
ایران نیســـت؛ اما ســـوال این جاســـت که این هزینه ها 
چگونـــه تامین می شـــوند و مصـــارف آنها به چه شـــکل 
است؟ منابع و افرادی که این پول ها را تامین می کنند 
بســـیار حائز اهمیـــت هســـتند. برخـــی از پول هایی که 
وارد فرآیند انتخابات می شوند اصطالحا »پول کثیف« 
نامیده می شـــوند کـــه به طـــور معمول با شـــروع فصل 
انتخابـــات صحبت هایـــی از وجـــود ایـــن نـــوع پول ها در 
ســـتادهای انتخاباتـــی نامزدهـــا مطـــرح می شـــود. پول 
کثیـــف اصطالحـــا به درآمدی کـــه از  کار غیر شـــرعی و 
هر نوع جرمی کسب شـــود، اطالق می شود. در ادامه 
مثال هایی از وجود پول های کثیـــف در انتخابات آورده 
شـــده است. بیســـت و پنجم آبان ســـال 95 وزیر وقت 
کشـــور در اظهاراتـــی تصریـــح کرد کـــه یکـــی از اهداف 
مورد نظـــر در الیحه جامع انتخابـــات جلوگیری از ورود 
پول های کثیف به انتخابات بوده است که این حکایت 

از وجود چنین مســـأله ای در کشور دارد.1

همچنین مدتی قبل از این اظهـــارات وزیر، معاون اول 
رئیـــس جمهور در دولت دهـــم در این ارتباط گفته بود 
در جریان انتخابات مجلس نهم، دولت به 170 کاندیدا 
که اتفاقا برخـــی از آن ها هم به مجلس راه پیدا کردند 
مجموعا نزدیک به یک میلیارد و دویست میلیون تومان 
کمـــک مالـــی کرده اســـت.2 در موضـــوع ورود پول های 
کثیف به انتخابات هم گزارشـــی توســـط نمایندگان به 
کمیســـیون اصـــل 90 مجلـــس ارائـــه شده اســـت. یکی 

از نماینـــدگان مجلس طـــی مصاحبـــه ای در اول تیرماه 
1398 با اشـــاره به ورود شـــرکت ها، افراد و مؤسســـات 
بـــه عرصه انتخابات، به بیـــان مصادیقی از این گزارش 
می پردازد: »یـــک محصول که 5 تومان ارزش داشـــته 
آن را کمتـــر فروختـــه و تهاتـــر کرده انـــد و از طرفی قرار 
گذاشـــته اند که ما به التفاوت آن را بـــه عرصه انتخابات 

وارد کننـــد و این کار نیز صورت گرفته اســـت«.3

در همین زمینه یکی از نمایندگان ادوار مجلس شورای 
اســـالمی، بـــا اشـــاره بـــه عـــدم شـــفافیت در هزینه های 
انتخاباتـــی عنـــوان می کند کـــه: »هزینه هـــای تجمالتی 
انتخابـــات آفتی اســـت که رهبر معظم انقـــالب بارها به 
آن اشـــاره کردند؛ متاســـفانه امروز شـــرایط بـــه گونه ای 
است که گاهی مشاهده می شـــود یک نامزد انتخاباتی 
در یک شهرســـتان بســـیار کوچک که رای بسیار پایینی 
دارد بالغ بر میلیاردها تومان هزینه می کند. سوال این 
است این مبالغ آن هم برای نامزدی در یک شهرستان 
بســـیار کوچک از چه محلی تامین شده اســـت؟ به طور 
قطع نامزدی که هزینه های مالی زیادی برای حضور در 
مجلس به عنوان نماینده مردم انجام می دهد نمی تواند 
خیرخواه و دلســـوز مردم باشـــد زیرا معیار چنین افرادی 
تنها پول اســـت که با هزینه کردهـــای نجومی رأی مردم 
را خریداری کرده اند. حتم بدانید چنین افرادی در پاسخ 
به مطالبات مردم پاســـخی جز این نخواهند داشت که 
شـــما بابت رأی داده شـــده مبلغ مورد توافق را دریافت 

کرده اید و حق اعتـــراض ندارید«. 4

1-  farsnews.
com/13951210000565
2- farsnews.com/newstext.
php?nn=13931107001719
3-  tasnimnews.com/fa/
news/1398/04/01/2037494/
4- alef.ir/news/3980408049.
html
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مطابـــق این نمودار شـــانزده نماینـــده از بیان میـــزان هزینه های انتخاباتی خـــود خودداری کـــرده، چهارده نماینـــده هزینه ای بین 
بیســـت الـــی پنجاه میلیـــون تومان، نـــه نماینده هزینـــه ای بین پنجـــاه الی هفتاد میلیـــون، نه نماینـــده هزینه ای بیـــن هفتاد الی 
صـــد میلیون تومان و شـــش نماینده بیش از دویســـت میلیـــون تومان خرج کرده اند. الزم به ذکر اســـت که در این بررســـی چند 
نماینـــده دو رقـــم متفاوت را بـــرای هزینه هـــای انتخاباتی خود به دو رســـانه اعالم کـــرده بودند کـــه در تهیه نمودار رقـــم باالتر در 
نظـــر گرفته شـــد. دسترســـی به صفحه گســـترده اطالعات نمـــودار باال از طریـــق نشـــانی )http://bit.ly/2KLQH56( و اســـکن 

کـــد روبرو مقدور می باشـــد. 

بـــر اســـاس دو گزارش خبری کـــه توســـط روزنامه فرهیختـــگان1 در آبـــان 98 و پایگاه خبـــری خبرآنالیـــن2 در مرداد 
98 صـــورت گرفته اســـت، 73 نماینـــده مخارج انتخاباتی خود را در پاســـخ به ســـؤالی تلفنی مبنی بـــر این که »در 
انتخابـــات دور پیشـــین مجلس چه میزان بـــرای ورود بـــه انتخابات هزینه کرده انـــد؟« اعالم کردند کـــه نمودار زیر 

بـــا اســـتفاده از تجمیع نتایج این دو گزارش بدســـت آمده اســـت:

1- روزنامـــه فرهیختـــگان: هشـــتم آبـــان 
1398، »57 نماینده مجلس در گفتگو با 
فرهیختگان از هزینه های انتخاباتی شان 

گفتند.«
2- khabaronline.ir/
news/1282883/

هزینه های انتخاباتی از زبان نمایندگان
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فواید شفافیت هزینه های انتخاباتی

با شـــفاف شـــدن منابع مالی و ترکیب هزینه ای آن ها، 
مـــردم از حامیـــان اصلـــی هـــر نامـــزد یـــا حـــزب مطلـــع 
می شوند به عالوه شـــفافیت منابع و مصارف انتخاباتی 
عالوه بر ایجاد فشـــار اجتماعی برای کاهش هزینه ها،  
مانعـــی جدی بـــرای ورود پول هـــای کثیف بـــه انتخابات 
اســـت. مشـــخص شـــدن حامیان اصلی که به احتمال 
قـــوی جهت گیری مجلـــس آینـــده را تعییـــن می کنند و 
نیز ایجـــاد پایـــگاه داده ای قوی و کم هزینـــه که امکان 
اعمـــال سیاســـت های مختلـــف را در بحـــث هزینه های 
انتخاباتـــی به دولت می دهد از مزایای دیگر شـــفافیت 
منابـــع و مصارف انتخاباتی اســـت. از طرفی مشـــخص 
شدن محل هزینه کرد منابع انتخاباتی جمع آوری شده 
بـــرای هر نامزد، امکان انحراف این منابع را به ســـمت 

خریـــد رأی به حداقل خواهند رســـاند. 

تجربیات بین المللی در زمینه شفافیت هزینه های انتخاباتی

تجربه ایاالت متحده آمریکا
در آمریـــکا، از یکصد ســـال پیـــش، مطالبـــه ملی برای 
قانون گـــذاری و ایجـــاد شـــفافیت شـــکل گرفته اســـت. 
تئودور روزولت در سال 1905 بر لزوم ایجاد اصالحاتی 
در فرآیندهـــای تأمیـــن مالـــی انتخابات ها تأکیـــد کرد و 
در ادامـــه این مطالبه، از ســـال 1907 تـــا 1966 قوانین 

متعـــددی مصوب شـــد تا به وســـیله آن:1
• تأثیر منافع ویژه ثروتمندان را محدود کند؛

• هزینه کرد کمیپن های انتخاباتی را قانون گذاری نماید؛
• از طریق انتشار هزینه های انتخاباتی، مفاسد اقتصادی 

را از انتخابات دور کند؛
در سال 1971 کنگره آمریکا قانون »کمیپن های انتخاباتی 
فدرال2« را تصویب کرد تا انتشار هزینه های انتخاباتی با 
دقت بیشتری انجام شود. این در حالی است که به دلیل 
فقـــدان یک نهاد مرکزی، قانون فـــوق از ضمانت اجرایی 
کافـــی برخوردار نبود و در ســـال 1972 مـــوارد متعددی از 
فساد مالی در انتخابات گزارش شد.  به دنبال این اتفاق 

کنگـــره در 1974 با افزودن متممی بـــه قانون فوق عالوه 
بر تاسیس »کمیته انتخابات فدرال3«، محدودیت هایی 
را برای میزان مشـــارکت مالـــی افراد، احزاب سیاســـی و 

کمیته های اقدام سیاسی )PACs(4 اعمال نمود. 
کمیتـــه ی انتخابـــات فـــدرال فعالیـــت خـــود را در ســـال 
1975 آغاز نمود. در شکل شماره 3 تصویری از پایگاه 

الکترونیکـــی این کمیته قابل مشـــاهده اســـت.
هیئت اصلـــی »کمیته انتخابات فدرال« از شـــش نفر 
تشـــکیل می شـــود که با معرفـــی رئیس جمهـــور و تأیید 
مجلس ســـنا حضورشـــان رســـمیت می یابد. این افراد 
برای مدت شش سال در آن کمیته حضور دارند، البته 
هر ســـال یـــک عضـــو از آن خارج شـــده و فـــرد جدیدی 
معرفی می شـــود. عالوه بر شش نفر اصلی، سه بازوی 
اجرایی و مشورتی و جمعا ســـیصد و پنجاه تا چهارصد 
کارمند ساختار این کمیته را تشکیل می دهند. بودجه 
کمیته حســـب قانونی که کنگره تـــدارک می بیند رقمی 

بین پنجاه تا شـــصت میلیون دالر تعیین می شـــود. 
در این کمیته، حداکثر ســـه نفر از یک حزب می توانند 
حضور داشته باشند و هر فرد نیز تنها یک بار می تواند 
برای عضویت معرفی شود. جلسات کمیته با توجه به 

موضوع، به صورت علنی یا غیر علنی برگزار می شود.
محدودیت هـــای مربـــوط بـــه مباحـــث مالـــی انتخابات 
فـــدرال آمریکا توســـط ایـــن دو قانون تعیین می شـــود:
• قانون »کمیپن های انتخابات فدرال« با کار ویژه های:

• محدودیت ها و ممنوعیت های مالی؛
• الزامات انتشار و شفافیت؛
• ضمانت اجرای موارد فوق؛

• قانـــون هزینـــه کمیپن هـــای انتخابـــات ریاســـت 
جمهـــوری5، شـــامل:

• تأمین مالی عمومی انتخابات های ریاست جمهوری: 
از انتخابات ســـال 1976 به بعد، بخشی از هزینه های 
انتخابات ریاســـت جمهـــوری ایاالت متحده، حســـب 
ایـــن قانـــون از محل منابـــع عمومی )مالیـــات( تأمین 

اعتبار گردیده است.

1- fec.gov/pages/brochures/
fecfeca.shtml
2- Federal Election Campaign 
Act )FECA(
3-  Federal Election 
Committee )FEC(
4-  Political action committee
5- Presidential Election 
Campaign Fund Act
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بدین ترتیب می توان مهم ترین نقش های »کمیته انتخابات فدرال« را این گونه برشمرد:

• تسهیل انتشار اطالعات مالی انتخابات؛
• تشخیص اقتضائات تحقق قانون؛

شکل 3

• مدیریـــت اجـــرای »قانـــون تأمیـــن مالـــی کمیپن های 
انتخابات فـــدرال«؛
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جدول محدودیت های حمایت مالی از نامزدها برای سال 2019-2020 عبارت است از1:

جدول 5 - محدودیت کمک به نامزد های انتخاباتی در انتخابات 2020-2019

 

دریافت کنندگان کمک و هزینه

ستاد کاندیدا )هر 
انتخابات(

کمیته های اقدام 
سیاسی

ایالت، منطقه 
یا کمیته حزب 
محلی )هر سال (

کمیته حزب ملی 
)هر سال(

سایر حساب های 
کمیته حزب ملی 
)هر حساب، هر 

سال(

تأمین کنندگان مالی

106500$35500$10000$5000$2800$شخصی

انتقال نامحدودانتقال نامحدود5000$2000$ستاد کاندیدا

کمیته های اقدام 
45000$15000$5000$5000$5000$سیاسی )چند کاندیدا(

کمیته های اقدام 
سیاسی )غیر چند 

کاندیدا(
$2800$5000$10000$35500$106500

ایالت، منطقه یا کمیته 
5000$5000$حزب محلی

انتقال نامحدود
5000$5000$کمیته حزب ملی

همان طـــور کـــه در تصویـــر زیـــر قابـــل مشاهده اســـت، 
می توان با مراجعه به پایگاه اینترنتی نهاد فوق، جزئیات 
کمک های مالی انتخابات، به تفکیک کمک های مالی 
جمع آوری شـــده و میـــزان مبالغ هزینه شـــده برای هر 

نامزد و ایالت را مشـــاهده کرد.3
1- fec.gov/resources/
cms-content/documents/
contribution_limits_
chart_2019-2020.pdf
2- opensecrets.org
3- opensecrets.org/
races/special-elections-
candidates?cycle=2018&id=ALS1

 1Center for Responsive  عـــالوه بـــر مـــوارد فـــوق
Politics در آمریکا که نهادی مستقل به شمار می رود، 
تأثیر پول ها در انتخابات و سیاست های عمومی ایاالت 
متحده را مورد بررســـی قـــرار می دهد. آن ها با انتشـــار 
هزینه های کاندیداها در انتخابات ضمن افزایش آگاهی 

شـــهروندان، به انتخاب آن ها نیز کمک می کنند.
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شکل 4 - انتشار عمومی هزینه های انتخاباتی در آمریکا
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تجربه کشور فرانسه1
قانـــون جامع انتخابات فرانســـه، بـــرای هزینه هایی که 
نامزد انجام می دهد، سقفی تعیین کرده است که این 
ســـقف با میزان جمعیت حوزه ی انتخابیـــه ارتباط دارد 
و به روزرســـانی می شـــود. براســـاس مواد این قانون در 
انتخابات برای هزینه های انتخاباتی صرف شده توسط 
هر کاندیدا یک مبلغ حداکثر تعیین شده اســـت. مبلغ 
حداکثر، براساس تعداد ساکنان حوزه ی انتخاباتی تعیین 
شده اســـت. حداکثر هزینه  برای انتخابـــات نمایندگان 
مجلـــس 38000 یورو برای هر کاندیدا اســـت. برای هر 
نفـــر در حوزه انتخابیـــه 15% یورو اضافه می شـــود. این 
حداکثر هر سه ســـال، در مصوبه ای با اعمال شـــاخص 
هزینه زندگی موسســـه ملی آمار و مطالعات اقتصادی 
بـــه روز می شـــود. همچنیـــن مقـــرر می کند کـــه هدایای 
اهدا شـــده توســـط هـــر شـــخص حقیقـــی بـــرای تامین 
بودجه انتخاباتی یک یا چند کاندیدا در یک انتخابات، 

نمی تواند از 4600 یـــورو تجاوز نماید.
در فرانســـه بـــه منظـــور کاهـــش وابســـتگی نامزدها به 
کانون های ثروت، دولت بخشی از هزینه های انتخاباتی 
مانند هزینـــه ی کاغذ، چاپ و توزیـــع اوراق تبلیغاتی را 
تامیـــن می کند. در عیـــن حـــال ممنوعیت هایی هم در 
اســـتفاده از این منابـــع وجـــود دارد تا عـــده ای با تکیه 
بـــر امکانات دولتی از موقعیت برتـــر تبلیغاتی برخوردار 

نگردند. 

از دیگـــر ممنوعیت هـــا در فرانســـه می تـــوان بـــه مـــورد 
زیـــر اشـــاره کرد:

»اشـــخاص حقوقی به اســـتثنای احـــزاب یـــا گروه های 
سیاسی، نمی توانند در تأمین بودجه مبارزات انتخاباتی 
کاندیدایی مشارکت یا به وی تحت هر عنوانی هدایایی 
اهدا کنند و یا اموال، خدمات یا دیگر امتیازات مستقیم 
و یا غیرمستقیم را به قیمتی کمتر از آنچه قیمت متعارف 
آن ها اســـت، بـــرای او فراهم نمایند و هیـــچ کاندیدایی 
نمی توانـــد بـــرای هرگونه هزینه ای، به طور مســـتقیم یا 

غیرمستقیم همکاری یا کمک مادی یک دولت خارجی 
یا یک شـــخص حقوقی خارجی را دریافت کند«.

در یکـــی از مواد قانون جامـــع انتخابات فرانســـه مقرر 
شده اســـت کـــه کاندیدا تنهـــا از طریـــق نماینـــده مالی 
می توانـــد کمـــک مالـــی دریافـــت نماید و یـــک نماینده 
نمی توانـــد برای چند کاندیدا مشـــترک باشـــد. نماینده 
باید هزینه های تعهد شده برای انتخابات را ثبت نماید.

مـــاده 128 قانـــون جامـــع انتخابات فرانســـه بـــه منظور 
نظـــارت بر رونـــد هزینه های انتخاباتی بیـــان می دارد:» 
افرادی که هزینه مبارزات انتخاباتی خود را در شـــرایط 
و مهلـــت مقـــرر تحویـــل نـــداده باشـــند و یا افـــرادی که 
هزینه مبارزات انتخاباتی آنها بر اساس قانون رد شده 
باشـــد، هم چنین افرادی که هزینه هـــای انتخاباتی آنها 
از سقف تعیین شـــده تجاوز نماید، به مدت یک سال 
صالحیت انتخاب شـــدن را ندارند.« رســـیدگی به این 
امـــور، توســـط کمیســـیون ملی حســـاب های مبـــارزات 
انتخاباتی و بودجه های سیاســـی صـــورت خواهد گرفت 
کـــه اعتبـــارات و مصارف ضـــروری برای این کمیســـیون 

در بودجـــه عمومی دولت فرانســـه منظور می شـــود.

تجربه کشور روسیه
در روســـیه برای هزینه های انتخاباتی کاندیداها سقف 
700 میلیـــون روبلی تعیین شده اســـت. همچنین ماده 
9 قانـــون انتخاباتی روســـیه در خصـــوص تامین بودجه 
نماینـــدگان مجلـــس دوما اظهـــار مـــی دارد: »نامزد ها، 
 احزاب سیاســـی و گروه های انتخاباتی باید منبع تامین 

مالی مبارزات انتخاباتی شـــان را مشـــخص کنند.«
عالوه بر ایـــن بـــه منظـــور انضبـــاط مالـــی نامزدهـــا، 
صندوق هایی برای واریز کمک های مالی برای هر نامزد 
مشخص می شود که حامیان وی تنها از آن طریق امکان 
پشـــتیبانی مالـــی خواهند داشـــت، هم چنیـــن نامزدها 
مکلفنـــد صرفـــا از طریـــق ایـــن صندوق هـــا هزینه هـــای 

انتخاباتـــی خـــود را پرداخت کنند. 1- مقالـــه درآمدی مقایســـه ای بر منابع 
مالـــی تبلیغـــات انتخاباتـــی )مطالعـــه 
نظام هـــای انتخاباتـــی ایـــران، فرانســـه، 
روســـیه و امریـــکا(- شـــجاع احمدونـــد، 

فـــردوس صابرماهانـــی- 1394



شفافیت انتخابات مجلس شورای اسالمی

35

منابـــع مجاز به واریز پول به صندوق هـــا تنها موارد زیر 
را شامل می شوند:

1- دارایی هـــای نامزد یـــا انجمن های انتخاباتی کـــه او را 
نامـــزد کرده اند.

2- کمک های مالی داوطلبانه شهروندان.
3-کمک های مالی داوطلبانه اشخاص حقوقی.

4-وجوه اختصاص داده شده توسط کمیسیون انتخابات.
در روســـیه، نظارت بـــر رعایت قوانین مالـــی انتخابات، 
توسط کمیســـیون مرکزی انتخابات انجام می شود. در 
بخش 9 ماده 59 قانون انتخاباتی آمده اســـت:» نامزد 
یا انجمن هـــای انتخاباتی، باید به کمیســـیون مربوطه، 
گزارش هـــای مالی خود را یک بار قبـــل از روز انتخابات، 
بار دیگـــر حداکثر  تا 10 روز بعـــد از انتخابات و گزارش 
ســـوم را هـــم حداکثر تـــا 30 روز پـــس از انتشـــار نتایج 
انتخابات، ارائه کند«. همچنین نامزدها و انجمن های 
انتخاباتـــی، باید باقیمانده کمک هـــای مالی را که خرج 
نشـــده و در حســـاب های انتخاباتی اســـت، پس از روز 
رأی گیـــری به نســـبت کمک هـــای مالـــی شـــهروندان و 
اشـــخاص حقوقی، که به صندوق انتخاباتی شان واریز 

شده اســـت، برای آن هـــا حواله کنند.

تجربه کشور کرواسی
در ســـال 2011، کرواســـی قانـــون تامین مالـــی فعالیت 
سیاسی و کمپین انتخاباتی را تصویب کرد. این قانون 
احزاب سیاسی را ملزم می کند که گزارش های تفصیلی 
مالی را درخصوص کمپین های سیاســـی در طول دوره 
کمپین منتشـــر کننـــد. همچنین آن هـــا را ملزم می کند 
که حســـاب بانکی مجزایی بـــرای تمامی مبادالت مالی 
مرتبـــط بـــا کمپیـــن باز کننـــد تا نظـــارت بر آن تســـهیل 
شـــود. اخیرا کرواســـی قدم هایی برای تضمیـــن این که 
این قانـــون حداکثر شـــفافیت را فراهم کند، برداشـــته 
است و تمامی داده های مالی جمع آوری شده از کمپین 
را بـــرای عمـــوم مـــردم از طریق یـــک پایـــگاه داده قابل 
جســـتجو در دســـترس قرار می دهد. درحـــال حاضر هر 

نامـــزد انتخاباتـــی ملـــزم بـــه تکمیـــل فرمی بـــا جزئیات 
مشخص اســـت که باید آن را تســـلیم کمیسیون ملی 
یـــا محلـــی انتخابـــات کند. هر گونـــه هدیـــه و هزینه ای 
شناســـایی و در فهرســـت ثبت می شـــود از جمله نام و 
شماره رسمی ثبت هر حامی، تخفیف های دریافتی از 
رسانه ها، مبلغ هر هدیه و هزینه و گزارش کلی مالی. 
سپس کمیسیون انتخابات آن را به دفتر مستندسازی 
دیجیتـــال اطالعات ارســـال کرده و این دفتـــر داده ها را 

بـــرای پایگاه داده هـــا به طور اســـتاندارد تهیه می کند.

تجربه کشور فیلیپین
در کشور فیلیپین هم کمیته ای با عنوان کمیته انتخابات 
وجـــود دارد کـــه وظیفـــه رســـیدگی به مســـائل مختلف 
انتخابـــات از جملـــه هزینه هـــای آن را برعهـــده دارد، 
کاندیداها موظف هســـتند تا اظهارنامه ی منابع مالی و 
هزینه کرد خود را روی سامانه ای جهت مشاهده عموم 
قـــرار دهند. آن هـــا باید اطالعـــات  هر قـــراردادی را که 
منعقـــد می کننـــد به صـــورت عمومی اعـــالم نمایند. به 
عنوان مثال اگـــر کاندیدایی قـــراردادی تبلیغاتی با یک 
شـــرکت می بندد، موظـــف اســـت اطالعاتـــی از جمله: 
نام شـــرکت، مبلـــغ، تاریخ و اینکـــه این قـــرارداد بابت 
انجـــام چـــه کاری منعقـــد شده اســـت را منتشـــر کنـــد. 
تصویـــر زیـــر گـــزارش یـــک قـــرارداد تبلیغاتی را نشـــان 
می دهد. کمیســـیون انتخابات در کشـــور فیلیپین برای 
هزینه کرد هر نامزد در انتخابات محدودیت هایی در نظر 
گرفته اســـت. کاندیداهـــا به ازای هر فرد واجد شـــرایط 
رأی دهی در حوزه انتخابیه خود، می توانند مبلغی معین 
هزینـــه کنند؛ به عنـــوان مثال بـــرای انتخابات مجلس، 
بـــه ازای هر فرد واجد شـــرایط که می توانـــد رأی دهد، 
سه سنت در نظر گرفته شده است و احزاب هم همین 
مبلـــغ را می تواننـــد کمک کننـــد، که مجموعـــا به ازای 
هر نفر 6 ســـنت می شـــود و بیش از آن نامزد مجاز به 
هزینه  نمی باشد. بدین ترتیب برای هزینه کرد نامزدها 

مکانیزم معقولی طراحی شده اســـت.
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شفافیت هزینه های انتخاباتی در ایران

موارد قانونی در مورد هزینه کرد انتخابات:

طرح اصالح موادی از قانون انتخابات مجلس و الیحه ی 
جامع انتخابات

طـــرح اصـــالح مـــوادی از قانـــون انتخابـــات مجلـــس 
شورای اســـالمی در آبـــان مـــاه 97 در مجلـــس شـــورای 
اســـالمی با قید یـــک فوریت اعـــالم وصول می شـــود و 
برای بررسی به کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها 
به عنوان کمیسیون اصلی ســـپرده می شود. این طرح 
8 ماده ای در ابتدا تنها موضوع استانی شدن انتخابات 
مجلس شورای اسالمی را در برداشت و سایر موارد در 
طی روند بررســـی این طرح در کمیسیون به آن اضافه 
شد و این طرح هشـــت ماده ای را به یک طرح مفصل 
70 مـــاده ای تبدیل کرد کـــه در نهایت 57 مـــاده از آن 

در مجلس شـــورای اســـالمی به تصویب رسید. یکی از 
موضوعات اضافه شـــده بـــه این طرح هشـــت ماده ای 
بحـــث هزینه هـــای انتخاباتـــی و منابع تامیـــن هزینه ها 

بـــود که موضوع مورد بررســـی در این بخش اســـت.
موضـــوع شفاف ســـازی منابـــع و هزینه هـــای انتخاباتی 
داوطلبـــان انتخابـــات اولیـــن بـــار به شـــکل رســـمی در 
سیاست های کلی انتخابات از سوی مقام معظم رهبری 
در مهر ماه ۹5 مطرح می شـــود. بنـــد 4 این ابالغیه به 
این شـــرح می باشـــد: »تعیین حدود و نـــوع هزینه ها و 
منابع مجاز و غیرمجاز انتخاباتی، شفاف سازی منابع و 
هزینه های انتخاباتی داوطلبان و تشکل های سیاسی و 
اعالم بـــه مراجع ذی صالح و اعمال نظارت دقیق بر آن 
و تعیین شـــیوه و چگونگی برخورد بـــا تخلفات مالی«.

شکل 5 - سامانه انتشار عمومی هزینه های انتخاباتی در فیلیپین
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همان طور که بیان شـــد متاســـفانه طرح اصالح موادی 
از قانون انتخابات که در ســـال ۹۷ با گذشـــت دو سال 
از ایـــن ابالغیـــه اعالم وصـــول می شـــود در ابتـــدا هیچ 
اشـــاره ای بـــه موضوع هزینه هـــای انتخاباتی نـــدارد. در 
بهمن ماه ســـال 97 دولت خبر از تصویب الیحه ای در 
هیئـــت وزیـــران تحت عنـــوان الیحه ی جامـــع انتخابات 
می دهد کـــه شـــفافیت هزینه هـــای انتخاباتـــی یکی از 
مواردی اســـت که در ایـــن الیحه به آن پرداخته شـــده 
بود. این الیحه در تاریخ 12 اســـفند ماه 97 در مجلس 
شورای اســـالمی اعالم وصول می شـــود و همانند طرح 
مذکـــور بـــه کمیســـیون امـــور داخلی کشـــور و شـــوراها 
ارجـــاع داده  می شـــود. تا زمان نـــگارش این نوشـــتار با 
گذشـــت حدود هشـــت ماه از اعالم وصـــول این الیحه 
هیچ گزارشـــی بر روی آن برای بررســـی در صحن علنی 
مجلس، توسط کمیســـیون مربوطه ارائه نشده  است.

مطرح شـــدن این الیحـــه در مجلس و رســـانه ها باعث 
شـــد مـــوادی از ایـــن الیحـــه از جمله مـــواد مربـــوط به 
شـــفافیت هزینه هـــای انتخاباتـــی بـــه طـــرح اصـــالح 
مـــوادی از قانون انتخابات مجلس، بـــا تغییراتی اضافه 
شـــود. در اولین نســـخه ای که از این طـــرح به تصویب 
مجلس شورای اســـالمی می رســـد و بـــرای بررســـی بـــه 
شـــورای نگهبان ارسال می شـــود ماده 45 آن در 8 بند 
بـــه موضوع هزینه هـــای انتخاباتـــی می پردازد. شـــورای 
نگهبـــان این طـــرح را همراه با ایرادات تشـــخیص داده  
شـــده دوبـــاره به مجلـــس بـــاز می گرداند و کمیســـیون 
امور داخلی کشـــور و شـــوراها بـــرای اعمـــال اصالحات 
به بررســـی دوبـــاره ی طـــرح می پـــردازد. البته ایـــرادات 
مد نظر شـــورای نگهبان در بخش هزینه های انتخاباتی 
جزئی بوده و قســـمت عمده ایـــرادات مربوط به بخش 

استانی شـــدن انتخابات می باشـــد.

در زمان نگارش این نوشـــتار گزارش جدید کمیســـیون 
در بررســـی ایرادات شـــورای نگهبان منتشر شده  است 

و منتظر طی مراحل بعدی شـــامل بررســـی در صحن و 
ارسال دوباره به شـــورای نگهبان است.

در الیحـــه جامع انتخابـــات هم که توســـط دولت تهیه 
شـــده  اســـت مواد 124 تـــا 129 این الیحه بـــه مدیریت 
هزینه هـــای انتخاباتی پرداخته انـــد. همان طور که بیان 
شـــد محتوای طرح و الیحه شـــباهت بســـیار زیادی در 
بخـــش هزینه هـــای انتخاباتـــی بـــا یکدیگر دارنـــد. این 

محتوا شـــامل موارد زیر می شـــوند:
1. تعیین منابع تامین هزینه های انتخاباتی به شـــکلی 
کـــه داوطلبان نتواننـــد از هر منبعی هزینه هـــای خود را 
تامین کنند و سالمت انتخابات را مورد تهدید قرار دهند.
2. تعییـــن مـــوارد مصـــارف انتخاباتی به ایـــن معنی که 
نامزد ها موظفند منابع انتخاباتی خود را فقط در موارد 
تعیین شده مصرف کنند و مثالً نمی توانند از این منابع 
برای کمک بـــه افراد یا گروه ها در راســـتای جذب آن ها 
اســـتفاده کنند که به نوعی خرید رای محسوب می شود.
3. تعییـــن ســـقف برای هزینه هـــای انتخاباتـــی از دیگر 
موارد مطروحه در طرح اســـت چرا که تبلیغات فراتر از 
حد متعارف، بســـتر تصمیم گیری های عقالنی را از بین 
می برد و ممکن است بسیاری از مردم نتوانند انتخاب 

درستی انجام دهند.
4. معرفی یک حساب بانکی به عنوان تنها محل واریز 
و برداشـــت منابع تامین مالی و هزینه هـــای انتخاباتی 
یکی از موارد مهمی اســـت که در طـــرح و الیحه وجود 
دارد. این موضوع در صورت اجرایی شدن فواید بسیاری 
دارد چرا که مبدا و مقصد پول ها قابل رصد می شـــوند 
و مـــوارد خود اظهـــاری کاندیداها در مـــورد منابع تامین 
هزینه های انتخاباتی و مـــوارد مصرف آن ها قابل اعتبار 

سنجی می شود.
5. همـــه ی احـــزاب و جبهه هـــا و داوطلبان شـــرکت در 
انتخابات موظفنـــد تمام مصـــارف و مخـــارج انتخاباتی 
خـــود و منابـــع تأمین ایـــن هزینه هـــا را اعـــم از نقدی و 
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غیر نقدی بـــا رعایـــت روش های اصـــول حســـابداری در 
ســـامانه ثبت کنند تا توسط کمیســـیون ماده 10 قانون 
نحوه فعالیت احزاب و گروه های سیاسی و هیئت های 
اجرایی و نظارت حسب مورد قابل دسترس، حسابرسی 

و رسیدگی باشند.

6. جرم انـــگاری حداقلی در این قوانین در مورد تخطی 
از موارد مطرح شـــده در نظر گرفته شده است.

در جـــدول زیر موادی از الیحه ی جامع انتخابات دولت 
و قســـمتی از طـــرح اصالح مـــوادی از قانـــون انتخابات 
را که بـــه موضوع هزینه های انتخاباتی پرداخته اســـت 

بـــه تفکیک موضوع قابل مشاهده اســـت.

جدول 6 - مواد مربوط به هزینه های انتخاباتی در طرح و الیحه

الیحه انتخاباتطرح انتخاباتموضوع

منابع قانونی تامین مالی اعم از نقدی و غیر نقدی

بند 1 ماده 65 مکرر
1-1دارایی شخصی نامزد

1-2کمک های مستقیم احزاب و جبهه ها
1-3کمک های اشخاص حقیقی ایرانی

1-4منابع و امکانات عمومی که مطابق این قانون و سایر قوانین 
مرتبط استفاده از آن برای انجام فعالیت ها و تبلیغات انتخاباتی 

مجاز است، از قبیل سالنهای اجتماعات، جایگاههای نصب 
تبلیغات و صدا و سیما؛

مؤسسات و نهادهای خیریه و اوقاف، اشخاص دارای تابعیت 
غیرایرانی و افرادی که به یکی از جرائم اقتصادی محکوم شده اند 

از هر گونه کمک به فعالیت های انتخاباتی تحت هر عنوانی به 
صورت مستقیم و غیرمستقیم ممنوع می باشند،

ماده 124
الف- دارایی شخصی داوطلب

ب - کمکهای مستقیم احزاب و تشکل های سیاسی 
دارای مجوز معتبر

پ- کمکهای اشخاص حقیقی ایرانی
ت- منابع و امکانات عمومی که استفاده از آن برای 

تبلیغات انتخاباتی به موجب قانون مجاز شمرده 
شده است.

تبصره- ارزش ریالی منابع غیرنقدی موضوع این ماده 
و اجاره بهای سایر امکانات از جمله هزینه های هر 

نوع میهمانی و
پذیرایی توسط نامزدها و هواداران آنها توسط 

نماینده مالی داوطلب انتخاباتی موضوع ماده )127( 
این قـانون تقـویم و در سرجمع هزینه ها لحاظ می 

شود.
ماده -125 تأمین منابع از سایر محل ها از جمله 

موارد زیر به صورت مستقیم یا غیرمستقیم ممنوع 
است:

الف- هرگونه کمک بیگانگان اعم از دولتها و 
اشخاص حقیقی و حقوقی

ب- استفاده از منابع نامشروع از جمله منابع ناشی از 
جرائم سازمان یافته، قاچاق و مواد مخدر و پولشویی
پ- کمکهای دستگاههای دولتی، نهادهای عمومی 
غیردولتی، مؤسسات، سازمان ها و شرکت هایی که 

به هر نحو و به هر قدر از بودجه عمومی دولت و 
شهرداری ها استفاده می کنند به جز موارد بند »ت« 

ماده  124 این قانون.
تبصره- کمکهای موضوع بند »پ« ماده   124 صرفاً 

از محل منابع قانونی ممنوع  نشده در این مـاده و تنهـا 
درصـورت اطالع و اجازه داوطلب انتخاباتی مجاز است.
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ت
شفافی

بند 2 ماده 65 مکرر
دریافت و پرداخت کمک مالی نقدی یا غیر نقدی برای تأمین 
منابع مالی فعالیت های انتخاباتی باید شفاف و معلوم باشد.

ف
تعیین سق

بند3 ماده 65 مکرر
حداکثر هزینه هر نامزد انتخاباتی در هر دوره انتخابات با پیشنهاد 
کمیسیون بررسی تبلیغات استان به تصویب هیأت اجرائی استان 

و تأیید هیات مرکزی نظارت می رسد.
هزینه ها و مخارجی که با موافقت نامزدها با ستاد انتخاباتی آنها 
توسط اشخاص حقیقی و یا احزاب و جبهه ها صورت می گیرد، 

در سقف هزینه نامزدها محاسبه می شود.
مخارج احزاب و جبهه ها در خارج از زمان شروع فرآیند انتخابات 

مشمول این محدودیت نمی باشد.

سقف ندارد

هزینه های انتخاباتی

بند4  ماده 65 مکرر
هزینه های انتخاباتی هر داوطلب شامل موارد زیر است:

4 -1- هزینه های مربوط به دایر کردن محل ستاد انتخابات اعم 
از اجاره بهای آن و هزینه های خدمات و حمل و نقل و سایر موارد 

مربوطه؛
2 - 4 - هزینه های برپایی تجمع عمومی مرتبط با اهداف 

انتخاباتی؛
3 - 4 - هزینه های تبلیغات مجاز اعم از تبلیغات در رسانه ها و 

سایر موارد؛
4 - 4- هزینه و حق الزحمه عوامل اجرائی و کارشناسی در فعالیت 

های انتخاباتی؛
سایر هزینه ها و تعهدات به جز موارد موضوع این ماده، از جمله 
ارائه کمک های نقدی و خدمات غیر نقدی به افراد، توسط نامزد 

یا از طرف وی ممنوع است و جرم محسوب می شود. فرمانداری و 
بخشداری مربوطه مکلفند ضمن ارائه تذکر کتبی و انجام اقدامات 

الزم جهت جلوگیری از این اقدامات، مراتب را به مراجع قضائی 
صالح و هیأتهای اجرائی و نظارت گزارش دهند.

نامزدها مکلفند از طریق ستادهای انتخاباتی خود، نحوه و نوع 
تبلیغات را مدیریت کرده و از تخلفات مقرر در قوانین جلوگیری 

کنند.

ماده 126
ماده -126هزینه انتخاباتی هر داوطلب صرفاً شامل 

موارد زیر است:
الف- هزینه های مربوط به دایر کردن محل ستاد 

انتخابات و اجاره بهای آن و هزینه های حمل و 
نقل آن

ب- هزینه های برپایی تجمع عمومی مرتبط با 
اهداف انتخاباتی

پ- هزینه های تبلیغات مجاز در رسانه ها و سایر 
تبلیغات مجاز

ت- هزینه و حق الزحمه عوامل اجرائی و کارشناسی 
در فعالیت های انتخاباتی

تبصره- سایر هزینه ها و تعهدات به جز موارد موضوع 
این ماده از جمله ارائه کمک و خـدمات نقـدی و 

غیرنقـدی بـه
افراد توسط داوطلب یا از طرف وی ممنوع است و 

فرمانداری ها موظفند در صورت مشاهده، برای رفع 
اثـر بـه داوطلـب

تذکر دهند و درصورت عدم ترتیب اثر، ضمن اعالم 
به هیأت های اجرائی از انجام آن جلوگیری به عمل 

آورند
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ب واحد
افتتاح شماره حسا

بند 5 ماده 65 مکرر
5- داوطلبان و یا احزاب و جبهه ها موظفند حسابی را جهت واریز، 

برداشت و هرگونه نقل و انتقال وجوه و کمک ها و منابع نقدی 
مربوط به هزینه های انتخاباتی، نزد یکی از بانک های دارای مجوز 

از بانک مرکزی، افتتاح کنند و هنگام ثبت نام و با درخواست 
مجوز، شماره و مشخصات آن و گواهی بانک مربوطه را در این 

خصوص ارائه دهند.
هر گونه پرداخت و کمک نقدی باید از طریق اسناد بانکی یا به 

صورت الکترونیکی و از طریق شماره حساب موضوع این بند 
انجام شود

نگهداری و نحوه بررسی حساب مذکور و سوابق منابع مالی 
انتخاباتی نحوه تقویم اموال غیر نقدی و گزارش دهی از منابع 

مالی انتخابات به هیأت های اجرائی و نظارت، مطابق این قانون 
به موجب آیین نامه ای است که ظرف مهلت شش ماه قبل از 
برگزاری انتخابات با پیشنهاد مشترک بانک مرکزی و وزارت امور 

اقتصادی و دارایی به تصویب وزیر کشور می رسد.

ماده 127
هر داوطلب موظف است حسابی را به عنوان تنها 
محل واریز، برداشت و نقل و انتقال وجوه و منابع 

نقـدی
هزینه های انتخاباتی، افتتاح کند و همزمان با 

ثبت نام، شماره و مشخصات آن و گواهی بانک در 
این خصوص و نیز نـام و

مشخصات یک نفر را به عنوان نماینده مالی خود 
به مرجع ثبتنام ارائه دهد.

معرفی نماینده مالی

بند 6 ماده 65 مکرر
٦- همه داوطلبان و احزاب و جبهه ها موظفند، عالوه بر اعالم 

شماره حساب، شخصی را به عنوان نماینده مالی، به همراه 
مشخصات کامل آن به هنگام درخواست مجوز و یا ثبت نام 

حسب مورد به وزارت کشور، فرمانداری و با بخشداری معرفی 
کنند. تغییر نماینده مالی صرفا با اعالم رسمی آن به مراجع 

مربوطه امکان پذیر است. کلیه هزینه های مربوط به احزاب و 
جبهه ها و هزینه های مربوط به انتخابات توسط نامزدها باید از 

طریق نماینده مالی صورت گیرد
نماینده مالی می تواند یک شخص حقیقی و یا یک شخص 
حقوقی خصوصی واجد صالحیت در حوزه امور مالی مطابق 
قوانین باشد. همچنین داوطلبان می توانند خود را به عنوان 
نماینده مالی معرفی کنند. مسئولیت حسن اجرای وظایف 

نماینده مالی با نامزد و یا حزب و نماینده جبهه مربوطه است
نماینده مالی نمی تواند برای چند نامزد، با چند حزب و جبهه 

مشترک باشد.

ماده 127
هر داوطلب موظف است حسابی را به عنوان تنها 
محل واریز، برداشت و نقل و انتقال وجوه و منابع 

نقـدی
هزینه های انتخاباتی، افتتاح کند و همزمان با 

ثبت نام، شماره و مشخصات آن و گواهی بانک در 
این خصوص و نیز نـام و

مشخصات یک نفر را به عنوان نماینده مالی خود 
به مرجع ثبت نام ارائه دهد.
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ت
ت موارد در سامانه ملی انتخابا

ثب

بند 7 ماده 65 مکرر
7- احزاب و جبهه ها و داوطلبان شرکت در انتخابات موظفند 

تمامی مصارف و مخارج مرتبط با فعالیت های انتخاباتی و هزینه 
های تبلیغاتی خود و منابع تأمین مالی این هزینه ها و میزان 

کمک های مالی نقدی و غیرنقدی دریافتی را به نحو شفاف و با 
رعایت روشهای اصول حسابداری از حیث میزان و ارزش به نحوی 
که بیانگر مجموع منابع تأمین هزینه های انتخاباتی و تبلیغاتی به 
تفکیک و قابل ارزیابی باشد در سامانه مالی انتخابات ثبت کنند، 

به گونه ای که از طریق کمیسیون ماده )10( قانون نحوه فعالیت 
احزاب و گروه های سیاسی و هیأت های اجرائی و نظارت حسب 

مورد قابل دسترس، حسابرسی و رسیدگی باشد و مراجع مربوطه 
موظفند در صورت مشاهده موارد تخلف، گزارش آن را به مراجع 

دادگستری ارسال کنند.

ماده 128 داوطلبان شرکت در انتخابات موظفند 
تمامی منابع و مصارف مرتبط با فعالیت هـای 

انتخابـاتی خـود را در دفاتر یا سامانه مخصوص، 
ثبت و منابع تأمین مالی این هزینه ها را با رعایت 

مقررات این قانون به نحو شفاف و با رعایـت 
روش های استاندارد حسابداری ثبت کنند به گونه ای 

که از طریق هیأت های اجرائی قابل حسابرسی و 
رسیدگی باشد.

ماده-129 احزاب و تشکل های سیاسی مجاز 
موظفند کلیه هزینه های مرتبط با فعالیت هـای 

انتخابـاتی خـود را کـه بـه
صورت مستقیم یا به کمک داوطلبان انجام 

می دهند در دفاتر یا سامانه مخصوص با رعایت 
مقررات این قانون و روش های

حسابرسی ثبت کنند تا در صورت درخواست 
کمیسیون موضوع ماده 10قانون نحوه فعالیت 
احزاب و گروه های سیاسی قابل رسیدگی باشد

نقـــد محتوای طـــرح اصـــالح مـــوادی از قانـــون انتخابات 
مجلس شـــورای اســـالمی

محتـــوای موجـــود در زمینـــه مدیریـــت هزینه کرد هـــای 
انتخاباتی که توســـط دولت و مجلـــس محترم تصویب 
شده اســـت در ســـه ســـطح مختلف قابل نقد و بررسی 
است. بخش اول مربوط به عدم برنامه ریزی و عملکرد 
ضعیف دولت و علی الخصوص مجلس شورای اســـالمی 
در اجرای سیاســـت های کلـــی انتخابـــات، ابالغی مقام 

معظم رهبری در ســـال 95 می باشـــد.
اجـــرای ایـــن سیاســـت ها کـــه یکـــی از بندهـــای آن بـــه 
موضوع هزینه های انتخاباتی پرداخته است، گامی بلند 

در راســـتای برگزاری انتخاباتی بـــا کیفیت تر و در نتیجه 
برگزیدگانی بهتر اســـت که متاســـفانه بـــا وجود فاصله 
بســـیار زیاد ایـــن ابالغیه تـــا انتخابات مجلـــس یازدهم 
که بیش از 3 ســـال زمان اســـت، اقدامات به گونه ای 
صورت گرفته اســـت کـــه به احتمال زیـــاد قوانین آن به 
انتخابات مجلس یازدهم نخواهد رســـید. این مســـئله 
یعنـــی عدم اجـــرای سیاســـت های کلی و عـــدم پیگیری 
آن، نـــه تنها در این موضوع بلکه در بســـیاری از موارد 
دیگـــر هـــم قابل مشاهده اســـت که نشـــان از شـــکافی 
عمیـــق در ســـاختار حاکمیتـــی دارد که به طـــور مفصل 

قابل بحث و بررســـی است.
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بخش دوم نقد مربوط به رویکردهای کلی اتخاذ شده 
در زمینـــه کنترل هزینه های انتخاباتی در طرح و الیحه 
اســـت. مهم ترین نقد موجود در ایـــن بخش مربوط به 
عدم شـــفافیت هزینه هـــای انتخاباتی می شـــود. موارد 
موجـــود در طـــرح و الیحه کـــه از آن ها به عنـــوان مواد 
مربوط به شـــفافیت هزینه های انتخاباتی یاد می شود، 
در واقـــع هیـــچ اشـــاره ای بـــه شـــفافیت ایـــن هزینه هـــا 
ندارنـــد. شـــفافیت بـــه معنای دسترســـی عمـــوم مردم 
به این اطالعات به شـــکل ســـاده و قابل فهم اســـت و 
دسترســـی چند نهاد نظارتی به این اطالعات شفافیت 
محســـوب نمی شـــود. متاســـفانه در متن این مصوبات 
بازهم از مفهوم نظارت مردمی غفلت شده اســـت، این 
موضوع در حالی است که مدل نظارت بر این هزینه ها 
و نحـــوه تامین منابع آن هـــا در قانون، بســـیار ناکارآمد 
اســـت چراکه با توجه به تعداد زیاد کاندیداها و تعداد 
زیاد ســـتادها یا محل های مصرف ایـــن هزینه ها، چند 
نهاد نظارتی با تعداد محدودی نیروی انســـانی به هیچ 
وجـــه توانایی رســـیدگی به این گســـتره و اعتبارســـنجی 
اطالعات ثبت شـــده توســـط کاندیداهـــا را ندارند. این 
مســـئله راه حلی به جز شـــفافیت هزینه های انتخاباتی 
برای عموم مردم و اســـتفاده از ظرفیت نظارت مردمی 

در ایـــن زمینه ندارد.

موضـــوع دیگـــر جـــرم انـــگاری ضعیـــف در ایـــن قوانین 
اســـت که باید مـــورد بازنگری قرار گیـــرد و جرم انگاری 
با جزئیات بیشـــتر به شـــکل سلســـله مراتبـــی با توجه 

به جـــرم صـــورت گرفته انجـــام پذیرد.
موضوع پیشگیری از جرائم و تخلفات انتخاباتی موضوع 
دیگری است که در بند 7 سیاست های کلی انتخابات 

هم به شـــرح ذیل به آن اشاره شده است:» پیشگیری 
از جرایـــم و تخلفـــات انتخاباتی و هرگونه اقـــدام مغایر 
قانـــون، منافـــع ملـــی، وحـــدت ملـــی و امنیـــت ملـــی و 
رســـیدگی ســـریع و خارج از نوبت حســـب مورد به آنها 
به ویـــژه جرایـــم امنیتـــی، مالـــی و تبلیغاتـــی و اقدامات 
تخریبی ضـــد داوطلبان.« اما متاســـفانه در این قانون 
به طور جدی به این مسئله پرداخته نشده و اقدامات 
نظارتـــی پـــس از وقوع جـــرم و اطالع نهادهـــای نظارتی 
صورت می گیرد و هیچ راهکار کارآمدی برای پیشگیری 

از تخلفـــات وجود ندارد.

بـــرای ایجاد نظارت مســـتمر در راســـتای پیشـــگیری از 
تخلفـــات بـــا توجه به گســـتره ی انتخابـــات در یک نگاه 
بایـــد ســـازمان های عریض و طویلی تشـــکیل شـــوند و 
بودجه بســـیار زیادی بـــه آن ها تخصیص داده شـــود تا 
ایـــن وظیفه را انجام دهند کـــه در عمل این کار نه تنها 
غیرمعقول اســـت بلکه چنین ســـاختار هایی خود بستر 
تخلفات و فساد های جدیدی می شوند که باید سازمان 
دیگری ایجاد شـــود تا بر آن نظارت داشته باشد و این 
چرخه ی معیوب تکثیر ســـازمان های ناظر تا بی نهایت 
ادامه خواهد یافت. راه حل آسان، اجرایی و موثر برای 
پیشـــگیری از تخلفات، ایجاد بســـترهای مناسب برای 
مشارکت مردم در بخش نظارت و حمایت از سوت زنی 
و گزارشگری تخلف است. متاســـفانه به این مورد هم 

در این طرح توجه نشـــده  و از آن غفلت شده اســـت.

در بخـــش ســـوم مشـــکالت طـــرح مصـــوب مجلس به 
شکل جزئی و بندبند بررســـی شده است که نتایج این 

بررســـی در جدول زیر قابل مشاهده اســـت.
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جدول 7 - مشکالت طرح اصالح موادی از قانون انتخابات در بخش هزینه های انتخاباتی
ایراداتطرح انتخاباتموضوع

منابع قانونی تامین مالی اعم از نقدی و غیر نقدی

بند 1 ماده 65 مکرر
1-1دارایی شخصی نامزد

1-2کمک های مستقیم احزاب و جبهه ها
1-3کمک های اشخاص حقیقی ایرانی

1-4منابع و امکانات عمومی که مطابق این قانون و سایر قوانین مرتبط 
استفاده از آن برای انجام فعالیت ها و تبلیغات انتخاباتی مجاز است، از قبیل 

سالنهای اجتماعات، جایگاه های نصب تبلیغات و صدا و سیما؛
مؤسسات و نهادهای خیریه و اوقاف، اشخاص دارای تابعیت غیرایرانی و 

افرادی که به یکی از جرائم اقتصادی محکوم شده اند از هر گونه کمک به 
فعالیت های انتخاباتی تحت هر عنوانی به صورت مستقیم و غیرمستقیم 

ممنوع می باشند،

مواردی که دریافت کمک از آن ها ممنوع 
اعالم شده است از جامعیت کافی بر 

خوردار نیستند و شایسته است تکمیل 
شود.

ت
شفافی

بند 2 ماده 65 مکرر
2- دریافت و پرداخت کمک مالی نقدی یا غیر نقدی برای تأمین منابع مالی 

فعالیت های انتخاباتی باید شفاف و معلوم باشد.

این بند بیشتر یک سیاست کلی است 
نه یک متن قانونی به دلیل این که نه 

معنی شفاف و معلوم مشخص است، نه 
نحوه ی اجرا و نه ضمانت اجرا و…

حذف این بند هیچ تاثیری در این طرح 
نمی گذارد که نشان از نامناسب بودن 

نحوه ی نگارش آن دارد.

ف
تعیین سق

بند3 ماده 65 مکرر
حداکثر هزینه هر نامزد انتخاباتی در هر دوره انتخابات با پیشنهاد کمیسیون 
بررسی تبلیغات استان به تصویب هیأت اجرائی استان و تأیید هیات مرکزی 

نظارت می رسد.
هزینه ها و مخارجی که با موافقت نامزدها با ستاد انتخاباتی آنها توسط 
اشخاص حقیقی و یا احزاب و جبهه ها صورت می گیرد، در سقف هزینه 

نامزدها محاسبه می شود.
مخارج احزاب و جبهه ها در خارج از زمان شروع فرآیند انتخابات مشمول این 

محدودیت نمی باشد.

قسمت دوم این بند در بخشی که بیان 
کرده »هزینه ها و مخارجی که با موافقت 

نامزدها ...« باید اصالح شود چرا که 
مشخصا مورد سواستفاده قرار می گیرد 
به این شکل که نامزد به راحتی می تواند 

موافقت خود را انکار کند وسقف را 
رعایت نکند.

هم چنین الزم است در این قسمت 
تاکید شود این سف برای تمام هزینه ها 
اعم از نقدی و غیر نقدی است و شیوه ی 
مناسبی برای محاسبه ی ارزش هزینه های 
غیر نقدی ارائه دهد.)برای مثال در اختیار 
گذاشتن مکانی برای برپایی ستاد یا حتی 
اجاره ی مکانی به مبلغی بسیار پایین تر 

از عرف کمک محسوب شده و مقدار آن 
باید محاسبه گردد(
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هزینه های انتخاباتی

بند4 ماده 65 مکرر
- هزینه های انتخاباتی هر داوطلب شامل موارد زیر است:

4 -1- هزینه های مربوط به دایر کردن محل ستاد انتخابات اعم از اجاره بهای 
آن و هزینه های خدمات و حمل و نقل و سایر موارد مربوطه؛

2 - 4 - هزینه های برپایی تجمع عمومی مرتبط با اهداف انتخاباتی؛
3 - 4 - هزینه های تبلیغات مجاز اعم از تبلیغات در رسانه ها و سایر موارد؛

4 - 4- هزینه و حق الزحمه عوامل اجرائی و کارشناسی در فعالیت های 
انتخاباتی؛

سایر هزینه ها و تعهدات به جز موارد موضوع این ماده، از جمله ارائه کمک 
های نقدی و خدمات غیر نقدی به افراد، توسط نامزد یا از طرف وی ممنوع 

است و جرم محسوب می شود. فرمانداری و بخشداری مربوطه مکلفند ضمن 
ارائه تذکر کتبی و انجام اقدامات الزم جهت جلوگیری از این اقدامات، مراتب 

را به مراجع قضائی صالح و هیأت های اجرائی و نظارت گزارش دهند.
نامزدها مکلفند از طریق ستادهای انتخاباتی خود، نحوه و نوع تبلیغات را 

مدیریت کرده و از تخلفات مقرر در قوانین جلوگیری کنند.

نظارت در نظر گرفته شده بسیار 
فساد پذیر و ناکارآمد است و نه تنها در 
پیشگیری از جرم هیچ اثری ندارد بلکه 
در مرحله ی کشف جرم و مقابله با آن 

هم کارکرد الزم را ندارد. در این بند باید 
ظرفیت نظارت عمومی در بستر شفافیت 

مورد توجه قرار می گرفت.

ب واحد
افتتاح شماره حسا

بند 5 ماده 65 مکرر
5- داوطلبان و یا احزاب و جبهه ها موظفند حسابی را جهت واریز، برداشت 
و هرگونه نقل و انتقال وجوه و کمک ها و منابع نقدی مربوط به هزینه های 
انتخاباتی، نزد یکی از بانک های دارای مجوز از بانک مرکزی، افتتاح کنند و 

هنگام ثبت نام و با درخواست مجوز، شماره و مشخصات آن و گواهی بانک 
مربوطه را در این خصوص ارائه دهند.

هر گونه پرداخت و کمک نقدی باید از طریق اسناد بانکی یا به صورت 
الکترونیکی و از طریق شماره حساب موضوع این بند انجام شود

نگهداری و نحوه بررسی حساب مذکور و سوابق منابع مالی انتخاباتی نحوه 
تقویم اموال غیر نقدی و گزارش دهی از منابع مالی انتخابات به هیأت های 
اجرائی و نظارت، مطابق این قانون به موجب آیین نامه ای است که ظرف 

مهلت شش ماه قبل از برگزاری انتخابات با پیشنهاد مشترک بانک مرکزی و 
وزارت امور اقتصادی و دارایی به تصویب وزیر کشور می رسد.

اهمیت آیین نامه مذکور در این بند 
بسیار زیاد است بنابراین شاید بهتر باشد 

جزئیات بیشتری از آن در قانون بیان 
شود.

ت
ت موارد در سامانه ملی انتخابا

ثب

بند 7 ماده 65 مکرر
7- احزاب و جبهه ها و داوطلبان شرکت در انتخابات موظفند تمامی مصارف 
و مخارج مرتبط با فعالیت های انتخاباتی و هزینه های تبلیغاتی خود و منابع 
تأمین مالی این هزینه ها و میزان کمک های مالی نقدی و غیرنقدی دریافتی 
را به نحو شفاف و با رعایت روشهای اصول حسابداری از حیث میزان و ارزش 
به نحوی که بیانگر مجموع منابع تأمین هزینه های انتخاباتی و تبلیغاتی به 
تفکیک و قابل ارزیابی باشد در سامانه مالی انتخابات ثبت کنند، به گونه 
ای که از طریق کمیسیون ماده )10( قانون نحوه فعالیت احزاب و گروه های 

سیاسی و هیأت های اجرائی و نظارت حسب مورد قابل دسترس، حسابرسی 
و رسیدگی باشد و مراجع مربوطه موظفند در صورت مشاهده موارد تخلف، 

گزارش آن را به مراجع دادگستری ارسال کنند.

موارد این سامانه باید با تراکنش های 
حساب مذکور در بند 5 هم مطابقت 
داده شود و دسترسی آن برای عموم 

مردم باشد.
دسترسی ذکر شده در این قانون بسیار 
محدود است و عمال با توجه به گستره ی 

انتخابات نظارت کارآمدی صورت 
نمی گیرد. نیاز است بستر های نظارت 

مردمی فراهم شود.
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ثبت وعده های انتخاباتی

یکـــی از مواردی کـــه همـــواره زمینـــه ی نارضایتی مردم 
از مســـئولین را فراهـــم می کند، عدم  پیگیـــری و تحقق 
وعده های انتخاباتی اســـت. متاســـفانه در کشور ما به 
دلیل عدم شـــناخت دقیق مـــردم از حـــوزه ی اختیارات 
افـــراد در مســـئولیت های مختلـــف از جملـــه نمایندگی 
مجلس، اکثر اوقـــات در تبلیغات انتخاباتی وعده هایی 
مطرح می شـــود که یا تحقق آن ها در حوزه ی اختیارات 
فـــرد نیســـت و یـــا اجـــرای آن وعـــده با وضعیت کشـــور 

مطابقت نداشـــته و عمال امکان پذیر نیســـت.

مقـــام معظم رهبـــری در یکی از ســـخنرانی های خود با 
اشـــاره به این موضـــوع می فرمایند:

»وعده هـــای غیرعملـــی مـــالک نیســـت. مـــن بـــا خـــود 
نماینده هـــای محترم در دوره های مختلف وقتی مواجه 
شـــدم، به این هـــا گفتم: آقایـــان و خانم هـــای نماینده! 
وظیفه ی نماینده این نیســـت که وعده هـــای عمرانی و 
فالن پـــروژه، فالن کار را در منطقـــه ی انتخابی خود به 
مردم بدهد. اینها کار اجرایی اســـت، کار دولت است. 
وظیفه ی نماینده این اســـت که بتواند قانون مورد نیاز 
کشـــور را پیدا کند، آن قانون را جعل کند. وقتی قانون 
باشد _ یعنی قاعده ای گذاشته می شود_ دستگاه های 
اجرایی و قضایـــی مجبورند بر طبق قانـــون عمل بکنند 
و عمـــل می کننـــد. وعده هـــای غیرعملـــی دادن، اینهـــا 

مالک نیســـت، باید مردم توجه کننـــد«.1 )12/10/86(

1-  farsi.khamenei.ir/speech-
content?id=3415
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در بســـیاری از مـــوارد نیـــز وعده هـــای انتخاباتـــی صرفا 
کارکـــرد تبلیغاتی داشـــته و بعد از انتخابات به دســـت 
فراموشی سپرده می شوند؛ این در حالیست که مردم 
بـــا توجه بـــه آن  وعده هـــا به کاندیـــدای مـــورد نظر رأی 
داده و وی را بـــرای تحقق آن وعده ها برگزیده اند، عدم 
تحقق آن ها موجب ســـرخوردگی و احســـاس شکست 
در مـــردم و کاهش ســـرمایه اجتماعی نظام می شـــود. 
لـــذا لـــزوم ثبت و اعـــالم عمومـــی وعده هـــای انتخاباتی 
غیـــر قابل انکار اســـت. بنابراین الزم اســـت همزمان با 
آغاز تبلیغات نامزدها، ســـامانه ای برخط ایجاد شود تا 
تمام وعده هـــای نامزد مورد نظر ثبت شـــود و در انظار 
عمـــوم مـــردم و صاحب نظـــران قـــرار گیـــرد.  همچنین 
نیـــاز اســـت بـــرای دادن وعده هایی که خـــارج از حیطه 
و تـــوان نمایندگان مجلس اســـت، جرم انـــگاری صورت 
گرفته و مجازات های متناســـبی برای این افراد در نظر 

گرفته شود.

در همین راســـتا در بند 5 سیاست های کلی انتخابات 
ابالغی مقام معظم رهبری  به لزوم ممنوعیت وعده های 
خـــارج از اختیارات قانونی اشاره شده اســـت. بند 5 این 
سند به این شرح اســـت:»ممنوعیت هرگونه تخریب، 
تهدیـــد، تطمیع، فریب و وعده های خـــارج از اختیارات 
قانونـــی و هرگونه اقدام مغایـــر امنیت ملی نظیر تفرقه 

قومی و مذهبی در تبلیغات انتخاباتی.«

فواید ثبت وعده های انتخاباتی

• فراهـــم شـــدن زمینه ی مطالبـــه عمومی بـــرای تحقق 
وعده ها

• ملزم شدن نامزدها به پایبندی و اجرای وعده هایشان
• جلوگیری از دادن وعده های پوچ و پوپولیستی

• امکان قضاوت عادالنه در مورد میزان تحقق وعده ها 
فراهم می کند

شکل 8 - سامانه ثبت وعده های انتخاباتی در کشور انگلستان 
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مطالب بیان شده در این بخش به نوعی امکان نظارت 
بر حســـن اجـــرای وظایـــف نمایندگی را فراهـــم می کند 
که در بند 13سیاســـت های کلی انتخابـــات هم به این 
شرح مورد توجه قرا گرفته است:» تعیین سازوکار الزم 
برای حسن اجرای وظایف نمایندگی، رعایت قسم نامه، 
جلوگیری از سوءاســـتفاده مالی، اقتصادی و اخالقی و 
انجـــام اقدامـــات الزم در صورت زوال یا کشـــف فقدان 

شرایط نمایندگی مجلس در منتخبان«. 

تجربیات بین المللی ثبت وعده های انتخاباتی

پایـــگاه اینترنتی they made a promise در کشـــور 
انگلســـتان با ثبـــت وعده های مســـئولین و قـــرار دادن 
ســـرآمدی برای هر وعده، نه تنها آرشـــیوی از وعده های 
احزاب، دولت مردان و سیاستمداران تهیه کرده است، 
بلکـــه این امکان را به مخاطبان خود می دهد تا میزان 

تحقق این وعده هـــا را ارزیابی کنند. 

این پایـــگاه هم چنین به مخاطبان خـــود اجازه می دهد 
تـــا وعـــده ی مســـئوالن را ثبـــت کننـــد و به ایـــن صورت 
یـــک اجمـــاع همگانـــی بـــرای پیگیـــری وعده هـــا فراهم 

ساخته اســـت.1
هم چنین در کشور افغانستان »تارنمای حکومت سنج، 
از تعهـــد تا عمـــل«، به عنوان بســـتری برای مشـــارکت 
مردم و نخبگان افغان در »ســـنجش تعهدات حکومت 
وحـــدت ملـــی« راه انـــدازی شده اســـت.2 در تصویر زیر 
تعـــداد وعده هـــای داده شـــده،  میـــزان تحقـــق آن هـــا، 
وعده هـــای انجام نشـــده یا در حـــال انجـــام و غیرفعال 

قابل مشـــاهده اند.
یک پایگاه اینترنتی در کشـــور کانادا، تعداد وعده های 
نخســـت وزیر این کشـــور را به همراه تعـــداد وعده های 
عمل شـــده، وعده هایی که باقی مانده یا در حال انجام 
اســـت و همین طـــور وعده هایـــی که خـــالف آن ها عمل 
شده اســـت را بـــرای عموم مـــردم منتشـــر می کند.3 هر 

فرد می توانـــد جزئیات هر وعده را مشـــاهده نماید. 

شکل 9 - سامانه ثبت وعده های انتخاباتی در کشور افغانستان

1- blog.tp4.ir/post/321
2- govmeter.tolonews.com/fa
3- trudeaumetre.polimeter.
org
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شفافیت مواضع و سوابق شغلی کاندیداها

یکـــی از الزامـــات افزایش بلوغ سیاســـی مردم و کمک 
به انتخاب آگاهانه تر آن ها، شفافیت سوابق و مواضع 
پیشین نامزدهای انتخاباتی است. هریک از نامزدهای 
انتخابـــات مســـئولیت هایی را عهـــده دار بوده اند و حال 
کـــه در معرض انتخاب و رأی مردم قرار گرفته اند، باید 
گزارش مفصلی از فعالیت هایشان را در مسئولیت های 

پیشـــین در اختیار مردم قرار دهند.

فواید شفافیت مواضع و سوابق کاندیداها

با شفافیت مواضع و سوابق، مردم می توانند متناسب 
بـــا کارنامـــه ی هر نامـــزد عالوه بـــر ارزیابی تـــوان وی در 
تصدی این مسئولیت خطیر، سیاست های کاری و خط 
مشـــی او را نیز در صحنه عمـــل دریابند و انتخاب خود 
را صرفا تحت تاثیر شـــعارها و تبلیغـــات مثبت و منفی 

انتخاباتی انجام ندهند. آرا و مواضع او، بیش از هر چیز 
گویای دیدگاه ها، توانمندی هـــا و نقاط ضعف احتمالی 
هـــر کاندیـــدا اســـت. عـــالوه بـــر این امـــکان مشـــاهده 
دســـتاوردهای کاندیـــدای مـــورد نظـــر در ماموریت هـــا، 
پروژه هـــا و مســـئولیت های پیشـــین و نحـــوه تعامـــل و 
همکاری وی بـــا افـــراد جناح های مختلف یـــا مخالفین 

را فراهم می آورد.

تجربیات بین المللی شفافیت مواضع و سوابق کاندیداها 

در بســـیاری از کشـــورهای دنیـــا پیشـــینه و ســـوابق 
فعالیت های نامزدهای انتخاباتی در عرصه های مختلف  
در کنار سایر اطالعات ذکرشـــده در قسمت های قبل، 
در دســـترس عموم مردم برای شناخت بهتر نامزد های 

انتخاباتی می باشـــد.

شکل 10 - سامانه ثبت وعده های انتخاباتی در کشور کانادا
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بـــه عنـــوان مثـــال در کشـــور لهســـتان در ســـامانه ای1، 
اطالعـــات مختلفـــی مربـــوط بـــه کاندیدا هـــا نظیـــر آرا، 
نقطه نظرات،بیوگرافی و ... قابل مشاهده است. همان 
طور کـــه در عکس زیـــر می بینید، در بخـــش اطالعات 
عمومـــی مربـــوط بـــه کاندیداهـــا، اطالعات مربـــوط به 
پیشـــینه و ســـوابق فعالیت های کاندیداها بـــرای عموم 

مردم قابل دســـترس اســـت.
در کشور اسپانیا نیز در سامانه ای2 اطالعات مربوط به 
سوابق و فعالیت های احزاب قابل مشاهده برای عموم 
مردم اســـت. بدین شکل مردم با استفاده از اطالعات 
حقیقی به ارزیابـــی عملکرد احزاب می پردازند و بر این 
اســـاس انتخاب هـــای مناســـب تری را خواهند داشـــت.  
عکـــس زیـــر قســـمتی از این ســـامانه را نشـــان می دهد 
کـــه عملکـــرد احـــزاب در بخش هـــای مختلـــف را مـــورد 

بررســـی قرار داده است.

یکی از بهترین سامانه ها در این زمینه متعلق به ایاالت 
متحده آمریکا اســـت.3 این سامانه دارای  رابط کاربری 
بســـیار مناســـب بـــرای اســـتفاده ی عموم مردم اســـت. 
عمـــده ی اطالعـــات در این ســـامانه به شـــکل بصری و 
نموداری هســـتند که فهـــم آن ها برای مخاطب بســـیار 
راحت اســـت. در عکس زیر بخش هایی از این سامانه 

نشان  داده شده است.
در ایـــن ســـامانه مواضـــع کاندیداهـــا در قبال مســـائل 
مختلف قابل مشاهده اســـت.4 در ایـــن پایگاه اینترنتی 
می تـــوان بـــا انتخاب یـــک نامـــزد و همین طـــور انتخاب 
یک حوزه خاص مثال حوزه حیات وحش، هنر، مسائل 
دفاعـــی، دارویـــی و ..، مواضـــع آن نامـــزد را مشـــاهده 
نمـــود؛ آیـــا در آن حـــوزه ســـخنرانی داشته اســـت یا اگر 
نماینـــده بـــوده در آن حـــوزه چگونـــه رأی داده یـــا چـــه 

نطقی کرده اســـت.

شکل 11 - سامانه انتشار عمومی اطالعات نامزدها، کشور لهستان

1-  mamprawowiedziec.pl/
polityk/2396_michal_szczerba
2-poletika.org/vigila/que-
hacen
3-  votesmart.org/
4-  votesmart.org/
candidate/political-courage-
test/53270/john-mccain-iii/#.
XWKKIugzbtQ
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شکل 12 - سامانه انتشار اطالعات سوابق و فعالیت های احزاب، کشور اسپانیا

شکل 13 - سامانه انتشار اطالعات مربوط به انتخابات، کشور آمریکا

شکل 14 - سامانه انتشار اطالعات مربوط به نامزدها، کشور آمریکا 
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تصمیم یاری در انتخابات؛ رأی آگاهانه

مردم باید بتوانند با شناخت کامل در انتخابات شرکت 
کنند و آگاهانه رأی خود را به نامزد اصلح بدهند. امری 
که در بند 8 سیاست های کلی انتخابات ابالغی از سوی 
مقام معظم رهبری نیز مورد اشـــاره قرار گرفته اســـت: 
»ارتقاء سطح شناخت و آگاهی و آموزش های عمومی 
و ترویـــج هنجارهای انتخاباتـــی و نهادینه کـــردن آن«.1 
عـــالوه بر این ایشـــان در ســـخنرانی های خود با اشـــاره 
به این مهم می فرمایند: »و به خصوص اگر انشـــاء هللا 
در ایـــن انتخاب، حداکثر آگاهی از ســـوی مردم به کار 
بـــرود، تا اینکه افـــراد صالح و شایســـته و حقیقتا حائز 
شـــأن نمایندگی این ملت عظیم، به مجلس فرســـتاده 
بشـــوند، نظـــام اســـالمی می توانـــد مطمئـــن باشـــد که 
در جهـــت آرزوهـــا و هدف هـــای خود در حرکت اســـت. 

این نقـــش انتخابات و شـــأن واالی انتخابات اســـت«. 
2)27/09/70(

 بـــرای ایـــن مهـــم بایـــد اوال شـــاخص های نامـــزد اصلح 
شـــناخته شـــود و ثانیـــا وضعیـــت فعلـــی نامـــزد در آن 
شـــاخص ها مشـــخص شـــود.  در کشـــورهای مختلـــف 
دنیـــا ســـامانه هایی برای کمـــک به رأی دهنـــدگان برای 
شـــناخت نامزد ها وجود دارد. از جمله این ســـامانه ها 
می توان به سامانه VoteEasy در کشور آمریکا اشاره 
کـــرد. در این ســـامانه ذیل حوزه های مهم کشـــور مثل 
اقتصـــاد، آب و هوا و… چند ســـوال را مطرح می شـــود 
و براســـاس پاســـخی که مخاطب می دهد، این سامانه 
نزدیک تریـــن کاندیدا بـــه دیدگاه های رأی دهنـــده را بر 
اســـاس ســـوابق و مواضع نامزدهـــا ی انتخاباتی معرفی 

می نماید.3
عکس زیر بخشی از این سامانه را نشان می دهد.

شکل 15 - تصمیم یاری در انتخابات، کشور آمریکا

مسائل ناظر به مردم

1- farsi.khamenei.ir/news-
content?id=34642
2- farsi.khamenei.ir/speech-
content?id=2533
3- justfacts.votesmart.org/
about/voteeasy
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ســـامانه های مشابهی در کشـــور های انگلستان، کانادا 
و اســـترالیا نیز بـــرای کمک بـــه انتخـــاب آگاهانه مردم 
راه اندازی شده است. به عنوان مثال در کشور انگلستان 
سامانه )votematch.org( مشخص می کند که کدام 
حزب به نظرات شـــخص نزدیک تر اســـت یا در کشـــور 
کانادا ســـامانه )مـــن طرفدار … هســـتم(1 هـــم با توجه 
به پاســـخ های هر فرد، نشـــان می دهد کـــه کدام حزب 
بـــه افـــکار و دیدگاه های رأی دهنده شـــباهت بیشـــتری 
دارد. عالوه بر کانادا این ســـامانه برای 31 کشور دیگر 
از جمله برزیل، کلمبیا، ژاپن، دانمارک، هندوســـتان و 

ونزوئال نیز فعال اســـت.

در عکـــس زیـــر بخشـــی از ســـامانه ی مربوط به کشـــور 
کانـــادا در ایـــن حـــوزه قابل مشاهده اســـت.

در ایـــران هـــم بـــرای انتخابـــات دهمیـــن دوره مجلـــس 
شـــورای اســـالمی ســـامانه ای تحت عنوان رأی آگاهانه 
توسط جمعی از فعالین شهر شیراز راه اندازی شد. این 
سامانه شامل دو قسمت کلی تحت عنوان انتخاب بر 
اساس آگاهی و پرســـش نامه ی مسائل کشور می شد. 
در ایـــن ســـامانه در مورد مســـائل مهم کشـــور و میزان 
اهمیت آن ها از کاربر سواالتی پرسیده  می شد، سپس 
براساس پاسخ ها، نزدیک ترین نامزد به معیار های کاربر 
را معرفی می کرد. در قسمت انتخاب بر اساس آگاهی، 
معیارهای نامـــزد اصلح را احصاء کـــرده و ضریب هایی 
هـــم بـــرای هرکـــدام در نظـــر گرفته  بـــود و به فـــرد این 
امـــکان را می داد که به هر نامزد در هر شـــاخص نمره 
خـــود را بدهـــد و بـــا توجه به نمـــرات داده شـــده، نامزد 

منتخب را به فـــرد معرفی می کرد. 

شکل 16 -تصمیم یاری در انتخابات، کشور کانادا

1-canada.isidewith.com/
political-quiz# 
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اصول رفتاری نامزدها

اصول رفتاری1 عبارت است از یک سازه ی اجتماعی که 
چارچوب رفتارهای صحیح و ناصحیح افراد را مشخص 
می کند. اصول رفتاری در هر نهادی مشـــخص کننده ی 
رفتارهای اعضای آن مجموعه است و همچنین انتظاراتی 
کـــه نهـــاد از مخاطـــب خـــود دارد را نیـــز بیـــان می کند. 
برای انتخابات هم ســـندی که رفتار صحیح و ناصحیح 
نامزد، احزاب، ستادهای انتخاباتی و طرفداران آن ها را 
مشخص نماید، مورد نیاز اســـت تا نامزدها در هنگام 
ثبت نام بـــا امضای آن، ملزم به رعایـــت اصول رفتاری 

تعریف شـــده شـــوند و در آینده در صورت تخطی از آن 
اصول، مورد بازخواســـت قرار گیرنـــد. در این زمینه به 
عنـــوان مثال می تـــوان به اصول رفتاری پارلمان کشـــور 
هند اشـــاره نمود که محدودیت هایـــی را برای احزاب و 

کاندیداها مشخص کرده است.2
در کشور افغانستان هم یک ســـند اصول رفتاری برای 
رســـانه ها و خبرنگاران توسط کمیســـیون انتخابات این 
کشـــور تعریف شده اســـت و رفتار مطلـــوب و نامطلوب 

را به صورت دقیق مشـــخص نموده است.3

شکل 17 - تصمیم یاری در انتخابات، شهر شیراز

مسائل ناظر به فرآیندهای انتخاباتی

1- Code of Conduct
2-  eci.gov.in/mcc/
3-  avapress.com/fa/
news/61366
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شفافیت فرآیندهای انتخاباتی

شـــفافیت فرآیندهـــای انتخاباتـــی در ســـه دســـته کلی 
قـــرار می گیرد:

1. ایجاد چارچـــوب قانونی برای بی طرفی، اثربخشـــی و 
شفافیت در انتخابات

2. انجام اقدامات الزم برای محافظت از بی طرفی سیستم
3. ارائه ی  اطالعات مربوط به فرآیندهای انتخاباتی

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

رعایـــت اصـــول بی طرفـــی در انجـــام انتخابـــات یکی از 
مؤلفه هـــای مهـــم برگـــزاری انتخابات ســـالم و از عوامل 
افزایش ســـرمایه اجتماعی نظام خواهد بـــود. امری که 
بارهـــا توســـط مقـــام معظـــم رهبـــری مـــورد تأکیـــد قرار 

گرفته اســـت:

»مـــن می خواهم ســـفارش کنم که مســـئوالن کشـــور 
مراقـــب باشـــند احتـــرام انتخابـــات را نگه دارنـــد. هـــم 
مجلس، هم دولت، هم قوه قضائیه، احترام انتخابات 
را نگه دارند. اگر کسی به انحاء مختلف دخالت کند، 
هیـــچ روا نیســـت، جایـــز نیســـت. باید مـــردم بر طبق 
روال قانونـــی ببینند، تشـــخیص بدهند، بشناســـند و 

انتخابات انجـــام بگیرد«.1
اما ایجاد یک چارچوب قانونی برای بی طرفی، اثربخشی 
و شـــفافیت در انتخابات چـــه مؤلفه هایی باید داشـــته 

باشد:
1. اســـتقرار هیئت بی طرف مدیریـــت انتخابات )کمیته 

انتخابات( و مســـتقل از دولت
2. ســـازوکارهای برگزاری انتخابات بی طرفانه، اثربخش 

و شفاف

شکل 18 - انتشار کد های رفتاری در انتخابات، کشور هند

1- farsi.khamenei.ir/speech-
content?id=12559 
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3. حق نامزدها و شـــهروندان نســـبت به مشـــارکت در 
نظارت بـــر انتخابات

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

5. انتشار فوری تمامی تکذیبیه ها و ثبت آن ها
6. انتشار داده های پیش از انتخاباتی

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

8. انتشار نتایج انتخابات در قالب های ماشین خوان
9. الزام رسانه های دولتی به بی طرفی در انتخابات

در حال حاضـــر ســـتاد انتخاباتی وزارت کشـــور مدیریت 
انتخابات را بر عهده دارد، که اغلب به دلیل وابستگی 
دولت به یک جناح خاص در کشـــور، شـــرایط تعارض 
منافع ساختاری و شبهه ی جانبداری وزارت کشور در این 

زمینه وجود دارد. در بسیاری از کشورها کمیته انتخابات، 
مســـتقل از دولـــت تعیین  می شـــود و در ترکیـــب آن از 
احزاب مختلف استفاده می شـــود. از جمله کشورهایی 
که کمیســـیون مســـتقل برای انتخابات دارنـــد می توان 
به کشـــور آفریقـــای جنوبی1 اشـــاره کرد. در این کشـــور 
یـــک هیئت دائمی بـــرای مدیریـــت انتخابات تشـــکیل 
شده اســـت و از ســـال 1994 تمامی مســـائل مربوط به 
انتخابـــات را بـــه صورت ماشـــین خوان )قالب اکســـل و 
...( در اختیـــار مـــردم قرار می دهد. از جملـــه امکاناتی 
کـــه این کمیتـــه در اختیار مـــردم قرار می دهـــد، امکان 
بررســـی مکان رأی دهـــی و ثبت نام بـــرای رأی دهندگان 
اســـت. همان گونـــه کـــه در تصویر مشـــاهده می کنید، 
نتایج انتخابات ســـال 2019 آفریقای جنوبی به تفکیک 

آرای احزاب بر روی نقشـــه مشـــخص شده است. 

شکل 19 - انتشار مناسب نتایج انتخابات، کشور آفریقای جنوبی

1- elections.org.za/content/
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کشـــورهای کنیا1 و کانادا هم تجربیات مشابهی در این 
زمینـــه دارند. به عنـــوان مثال کشـــور کانـــادا اطالعات 
انتخاباتـــی از جملـــه روش هـــای نظـــارت عمـــوم مردم، 
اطالعـــات مربـــوط به ثبـــت شـــکایات انتخاباتـــی، ارائه 
تعریف جرائم انتخاباتی را جهت اطالع همگان منتشر 
می کنـــد، همچنیـــن امکان ثبت شـــکایات هـــم فراهم 

شده است.2

2. انجام اقدامات الزم برای محافظت از بی طرفی سیستم
• انتشار الزامات شـــفاف برای کارکنان دولت )از جمله 
هیئت مدیریت انتخابات( در خصوص اجتناب از تعارض 

منافع
• شفافیت هدایای دریافتی کلیه کارکنان دولتی )به ویژه 

در حوزه انتخابات(
• اعـــالم عمومـــی دارایی هـــای کارکنان )به ویـــژه هیئت 

مدیریـــت انتخابات(
• اعالم عمومی اقدامات محافظتی از گزارشگران تخلف

• تهیه برنامه های آموزشـــی در حـــوزه ی تعارض منافع، 
شـــفافیت هدایای دریافتی و حق دسترسی به اطالعات
در ایـــن مورد هـــم می توان به کشـــور آفریقـــای جنوبی 
اشاره نمود که از سال 1998 تمام ناظران انتخاباتی ملزم 
شـــده اند تا مـــوارد تعارض منافع خود را به کمیســـیون 
انتخابات گزارش دهنـــد و همچنین از دریافت هرگونه 

هدیه از طرف احزاب هم منع شـــده اند.3

3. ارائه ی اطالعات مربوط به فرآیندهای انتخاباتی
 مقام معظم رهبری در بند یازدهم سیاســـت های کلی 
انتخابات بـــه اهمیت شـــفافیت فرآیندهـــای انتخاباتی 
اشاره کرده اند. متن این بند بدین شرح است :»جلب 
مشـــارکت حداکثری و تأمین حقـــوق داوطلبان، تعیین 
ســـازوکارهای شـــفاف و اطمینان بخـــش، بهره گیـــری از 
فناوری هـــای نویـــن در جهت حداکثرســـازی شـــفافیت، 
سرعت و سالمت در اخذ و شمارش آراء و اعالم نتایج«

در واقـــع وجـــود ســـامانه هایی کـــه بتواننـــد بـــه صورت 
برخـــط نتایج رأی گیـــری را به تفکیک شـــعب رأی گیری 

شکل 20 - انتشار اطالعات مربوط به فرآیند های انتخاباتی، کشور کانادا

1-  iebc.or.ke/
2-  elections.ca/home.aspx
3- eisa.org.za/wep/
sou1999eomcode.htm
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و حوزه های انتخابیه نشـــان دهند، تـــا حد زیادی مانع 
از تخلفـــات انتخاباتـــی شـــده و بـــه ســـالمت آن کمک 
می کنـــد. هم چنیـــن وجـــود چنیـــن ســـامانه ای امـــکان 
نظارت عمـــوم مردم، احزاب، رســـانه ها و تشـــکل ها را 
فراهـــم می ســـازد تا از ایـــن طریـــق اعتمـــاد عمومی به 

رونـــد برگـــزاری انتخابات جلـــب گردد.

3-1. کـــدام اطالعـــات مرتبط بـــا روند انتخابـــات باید به 
صورت عمومی منتشـــر شـــوند؟

• تعیین صالحیت احزاب سیاسی و نامزدهای انتخاباتی 
)بیان علل عدم احراز صالحیت توســـط شورای نگهبان 

به نامزد انتخاباتی(
• انتشـــار و آگاه کردن عموم مـــردم در خصوص قوانین 

و رویه های مربـــوط به انتخابات

• الزام هیئـــت مدیریت انتخابات به انتشـــار داده های 
انتخاباتی جهت افزایش شـــفافیت انتخابات

• آموزش کارکنان کمیته مدیریت انتخابات نسبت به حق 
داشتِن اطالعات انتخاباتی و رویه های ارائه ی اطالعات

• داده های اطالعات مکانی شعب اخذ رأی
• داده هـــای رأی دهندگان )از جمله جنســـیت، ســـن  و 

گروه هـــای قومی یـــا اقلیتی(
• داده های تفصیلی نتایج شمارش آرا

• داده هـــای شـــکایات دریافتـــی تخلفـــات، اقدامـــات 
انجام شـــده و نتایـــج آن هـــا

• داده های تدارکات و قراردادهای انتخاباتی
• داده های انتخابات گذشته

در انتشار این داده ها باید به ارائه آن ها در قالب های ماشین 
خوان و انتشار به موقع داده های نتایج انتخابات توجه کرد.

شکل 21 - انتشار اطالعات مربوط به نتایج انتخابات، کشور نیوزیلند
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در زمینه ی شـــفافیت فرآیند هـــای انتخاباتی پیشـــنهاد 
استفاده از دوربین در کشف و پیشگیری از فساد بسیار 
کارآمد اســـت. البته الزامات و ضوابطی برای اســـتفاده 
از دوربیـــن در مـــورد حریـــم خصوصی و … وجـــود دارد 
کـــه بایـــد رعایت گـــردد. در این مـــورد می توان شـــعب 
اخـــذ رأی را بـــه دوربیـــن مجهز کـــرد و به صـــورت زنده 
امـــکان پخـــش شـــمارش آرا و دانلـــود آن هـــا تـــا مدتی 

معلوم فراهم باشـــد.
در حـــوزه ی شـــفافیت فرآیند های انتخاباتـــی برای مثال 
در سامانه ی انتخابات1 کشـــور نیوزلند موارد زیر جهت 

اطـــالع عموم مردم منتشـــر می گردد:
• ارائه ی خدمات و اطالعات مربوط به انتخابات

• انتشار نتایج انتخابات به تفکیک شعب اخذ رأی2

بخشـــی از اطالعـــات مذکـــور در عکـــس فـــوق قابـــل 
مشاهده اســـت.

در یکـــی از انتخابات هـــای اخیـــر کشـــور اندونـــزی، در 
رابطه بـــا صحت انتخابات و نتایج آن تردید هایی جدی 
از ســـوی احزاب این کشـــور مطـــرح گردید. بـــه همین 
علت و برای شفاف شـــدن نتایج انتخابـــات، یک پایگاه 
اینترنتـــی تحت عنـــوان »کاوال پمیلو« توســـط گروهی 
از مـــردم این کشـــور راه اندازی شـــد و زمینه مشـــارکت 
هفتصـــد نفـــر از مردم عادی کـــه به صـــورت داوطلبانه 
قصد شـــمارش آرا انتخابات را داشـــتند فراهم گردید. 
ستاد انتخابات اندونزی در اقدامی قابل توجه، تصاویر 
برگه شـــمارش آرا هر صندوق را منتشـــر کرده بود. این 

شکل 22 - شفافیت نتایج انتخاباتی، کشور اندونزی

1-  elections.org.nz/home
2-  archive.electionresults.
govt.nz/2016_flag_
referendum2/
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گروه این نتایج را به صورت دیجیتال و در فایل اکســـل 
ثبـــت کردند که هزینـــه این اقدام تنهـــا 54 دالر برآورد 
شـــد اما 100 میلیون رأی در زمانی کوتاه شـــمرده شـــد 
و نتایـــج یـــک روز زودتـــر از نتایجی که ســـتاد انتخابات 
منتشـــر کـــرد، اعالم شـــد. نتایج هم با درصـــد اختالف 
بسیار پایینی مشابه بودند. این اقدام داوطلبانه سبب 
شـــد که تردید ها در مورد نتایج انتخابات از بین برود.1

در نمونه ای دیگر کمیسیون انتخابات انگلستان تمامی 
تخلفـــات و مشـــکالتی که گـــزارش شـــده را بـــه همراه 
اقدامات مربوطه برای عموم مردم در سامانه ای منتشر 
می کنـــد. این کار افزایـــش اعتماد عمومـــی را به دنبال 

خواهد داشت.

3-2. ایجاد قوانین قرارداد باز برای فرآیندهای تدارکاتی انتخابات
یکی دیگـــر از مـــواردی که ذیـــل شـــفافیت فرآیندهای 
انتخاباتـــی مطرح می شـــود، ایجـــاد قوانین قـــرارداد باز 
بـــرای فرآیندهـــای تدارکاتی انتخابات اســـت که در این 

رابطـــه باید نـــکات زیر رعایـــت گردد:
• اعالم گســـترده و پیش از موعد تـــدارکات )خریدها و 

استخدامات( انتخاباتی
• انتشار شرح شفافی از رویه های تصمیم گیری تدارکات

• انتشار عمومی اسناد مناقصات مربوط به فرآیندهای 
تدارکات انتخابات

• انتشار عمومی مشـــخصات تمامی طرف های قرارداد 
مربوط به تدارکات انتخاباتی

• فراهم کردن شـــرایط شـــفافیت بـــرای تمامی مراحل 
فرآینـــد تدارکاتی انتخابات

شکل 23 - شفافیت فرآیند های انتخاباتی، کشور انگلستان

1-  blog.tp4.ir/post/406
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برای مثال در کشور استرالیا قراردادهای خرید انتخابات 
از طریـــق مناقصـــات آنالین انجام می شـــود. مناقصات 
تمامی قراردادهای باالی ده هزار دالر از طریق سامانه 
»آوس تندر« انجام می شود و هم چنین برنامه تدارکات 
ساالنه در این ســـامانه جهت پذیرش پیشنهاد قرارداد 

برای ســـال آینده انتشار می یابد.

3-3. مشـــورت جویی برای اصالح و تغییر در فرآیندهای 
انتخاباتی

• مشـــارکت دادن مـــردم در اخـــذ تصمیمـــات مهـــم 
انتخاباتـــی

• تأســـیس کمیتـــه رایزنـــی به منظـــور ارتباط مـــداوم با 
نامزدهـــا و نظرخواهـــی از آن ها درباره مســـائل انتخاباتی

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

به عنوان نمونه کشـــور آفریقـــای جنوبی جهت افزایش 
نقش بیشـــتر احزاب و گروه های مختلف مردم در اخذ 
تصمیمـــات و بهبـــود فرآیندهای انتخاباتـــی اقداماتی را 
انجـــام داده اســـت. از مهم ترین این اقدامـــات می توان 

به موارد زیر اشـــاره نمود:
• کمیسیون  رایزنی احزاب در سطح ملی، و محلی برای 
مشاوره منظم و همکاری در خصوص مسائل انتخاباتی

• امکان دسترسی آزاد به اطالعات انتخاباتی
تسهیل مشـــارکت عموم مردم در قانون گذاری و دیگر 
فرآیندهـــای مربوط بـــه انتخابات طبق مـــاده 59 قانون 

اساســـی این کشور




