
1 
 

 بسم هللا الرحمن الرحیم و به تعایل نستعی   

در پیش این ارائه به مباحث شفافیت در حوزه انتخابات اختصاص دارد که  به علت انتخاباتی که در کشور 

تی از مباحث استتت ، اهمیت زیادی دارد. البته از نظر اینکه هر ستتاا انتخابات گرارار خواهد داشتتت رس  کزت

 مکررا از . ت رس جا گاه رسیژه ای دارد نیاز به زمان خواهند داشتتتتت، این ارائه اهمیهم گرای اینکه اجراتی شتتتتوند 

رسرت ارتقا دادن انتخابات رس  مایشتتتتتتتتتتتتتتاتی در رابته با اهمیت انتخابات رس گررگان نظام فر   ضر
ً
جود دارد. طبیعتا

ی رسجود داه ات به عنوان تجربفرهنگ های موجود انتخاب اشتتتتتتتتاره به مشتتتتتتتت  ت متعددی که در  تتتتتتتد ته شتتتتتتتتبزت

آنها باعث شتتتتتتتد که فهرستتتتتتتت متالمی که در این زمدنه جم  آرسری شتتتتتتتده ارتقا  رس لررسم ت ش در جهت ستتتتتتتتا

مستتتتتتتائب ناار به نامردها، مستتتتتتتائب ناار به  ارائه دهیم. متالب فوق به ستتتتتتته دستتتتتتتته  یخدمت گرراواران را

ه انتخابات ستتتتتتتتتتتتائب ناار ببحث م در  میکنیم. تقستتتتتتتتتتتتیم گندی  مردم رس مستتتتتتتتتتتتائب ناار به فرآیندهای انتخاباتی 

ر مهم ترین بخش این ارائه  هفت  ا هشتتتتتت موهتتتتتکش مهم در کشتتتتتور رسجود دارد که مدتوانیم ب کییم ر نی  همی 

ئب ناار به مردم هم در رساق  درس ایل ستتته مورد مدباشتتتد که مستتتا ارسا مستتتائب ناار به نامردها مدباشتتتد، بخش

سائب مرتبط با ی انتخاباتی رس متعدادی موهکش هم ذ ب بحث فرایندها در جای خود حائر اهمیت مدباشد. 

سد  ک تذکری که شاره ای خواهیم کرد. ا حوزۀ شفافیت تعریف میشوند که رسری به نظر می  این است ضر

 همۀ اش  از مسائب انتخابات انتخاب شده است در این ارائه بخشد که 
ً
 االت رس ایرادات رس اشاره بهرس طبیعتا

ستتتتتتتتیده استتتتتتتتت. تذکر د  ر این استتتتتتتتت که د شتتتتتتتتفافدمی آن ها ام ان دذیر نبوده رس ابعا متلوب هم به نظر نمی 

مسائب شفافیت مجلس شورای  مسائی که در سایر ابعاد شفافیت مترح میشوند مسائی عمویم از جمله

مدباشند که قابب تکرار هستند. با این حاا این ام ان رسجود دارد  ها  اس یم، شورای شهر رس ررسستا رس اتحاد ه

ث انتخاب ریاستتت جمهوری متمرکر استتت رس این هم به علت اقت تتای بح یارائه ررس این  که احستتاش شتتود 

ا ط کشتتتتور مدباشتتتتد.  ر بحث مربوط بهدر ا شد  خاص ارسلی 
استتتتت که مورد مناگ  مایل انتخاباتی  ین گرهه زماتر

یم شتتتتتتتنکیم که نمونه  در این ف تتتتتتتا  حرف ها رس نقب های ستتتتتتتیا  را گبدنید ما زیاد اشتتتتتتتاره قرار خواهد ارفت . 

 نقی استتتتتتت از آن هها
ً
در ف تتتتتتای رستتتتتتانه ای کشتتتتتتور  تی ذکر میشتتتتتتود البته به هدت رسجه تشیید  شتتتتتتده رس ضفا

تتد کردند  مترح میشتتتود شتتتبیه در ، نامه ای که مدت ها پیش آقای رحییم ختاب به آقای احمدی نژاد منتزت

ستتتتتتت که ایشتتتتتتان به ااتهاماتی  د که مدنظر ما مدباشتتتتتتد    از  ک متلب خیی مهیم گو  در انتهای نامه  رساق 

که مقداری پوا بدستتت ایشتتان رستتیده استتت که قرار گوده  ارهاتی را در انتخابات آن اشتتاره دارند این استتت  

ئه اند که هر چه گوده تقسیم شده است رس  اری نکرده  افته  اند رس  کرده  انجام دهند رس ایشان خودشان را تیی

ده  ا نبوده اند رسیل در این ماجرا آن ه مهم استت اند. خیی از افراد ممکن استت ب کیند که ایشتان مقبت گو 

رسب جستتتتتتتتتتتتجو  میشتتتتتتتتتتتود که ا ر در پرداخته  هم به شتتتتتتتتتتت ب جدی تر به آن ا تعبی  پوا کثیف مدباشتتتتتتتتتتتد رس اخی  

 آقای رسزیر کشتتتتتتتتتتتتتور فرمودند بفر 
ً
 چتور شتتتتتتتتتتتتتناستتتتتتتتتتتتتاتی یپوا های کثمائید مکرر خواهید د د مث 

 ف انتخاباتی

رس تعاگی  د  ری از جمله پوا های کثیف  ار قد یم انتخابات  ت  ا به انتخابا میشتتتتتتتتتتتتتتود  ا ترری  پوا کثیف

ی نمتتاینتتد  رس  96رسررسد پوا هتتای کثیف بتته انتختتابتتات  تتا بحتتث هتتاتی کتته آقتتای آمی  ،... کتته میخواهنتتد جلوای 

ی نداریم فرمودند. مجدد توهتتتتتتدی میدهیم که به هدت رسجه قصتتتتتتد الریجاتر   بخشتتتتتتد از اخبار  ستتتتتتوای 
ً
رس ضفا

 نقب یم کنیم عمویم کشتتتتتتور را 
ً
آقای بابک زنجاتر به ستتتتتتتاد ررسحاتر  مک تهام  ا افشتتتتتتا اری که شتتتتتتبیه ا.  مث 
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 این شبیه  ه خیی اند کرده 
ً
 عمر این اتفاق، اتفاق بدی است  رس شا د بشود ذ ب  همان  است منفر رس طبیعتا

ا( تکذ ب کرده اند ا کثیف قرار داد که این طرف  ک اتهایم رسارد کرده استتتتتتتتتت رس آن طرف  درسلمی هپو تعبی  

 در مورد این ماجرا ما یم گینیم که  ک به هدت رسجه که
ً
ر د  ری.  مجددا ستوایل پیش  نبوده  ا گوده  ا هر چی 

ر داریم رس معیار این چیستتتت پ   پوا کثیف  عمر چهپ آ ا پوا تمی 
ً
 در کشتتتور گینیم آ د که استتتاستتتا

ی
ید هر اتفاق

ر  شتتتتتتتود حد رس مرزش مشتتتتتتتخ   شتتتتتتتود به  ای تبد ب میشتتتتتتتود که دعوای ستتتتتتتیا  رس بازی   کتعریف رس تعدی 

 ستتتوالم از همه  هزینش را تنها کشتتتور رس اعتماد عمویم پرداخت میکند. 
ً
این گرراواران  این استتتت که من رساقعا

 چ
ً
ی خب اینجور  استتتتتت پوا کثیف پ آ ا هر  مک مایلگرنامه ای دارند  هتعریف پوا کثیف چیستتتتتت رس رساقعا

ر نداریم آ ا از  ک  ا یط با د تعریف شتتتتود. که مستتتت وا آن ، حدی به باالتر پوا کثیف استتتتتکه پوا تمدی  شد

 گیفتد 
ی
 که به عنوان رکمر  ما مردم ستتتاالری را گبدنید  حاکمیت داستتتخ وستتتت.  خوِد حاکمیت استتتت رس هر اتفاق

ت آقا اهتتتتاف در قانون استتتتا  آمده تتتر خب دذیرفته ا م،  فرمودند  همردم ستتتتاالری دیمر با توهتتتتیحاتی که حبت

دذیرفتیم  الری ررس گپذیریم  عمر انتخابات را دذیرفتیم ا ر انتخابات را گپذیریم  عمر رقابت را ستتتتتتتتتتتتتتاا ر مردم 

یم رس ا ر گپتتذیریم بحتتث فعتتالیتتت هتتای انتختتابتتاتی را بتتا تتد گپتتذیر  ی ردد ا ر رقتتابتتت را انتختتاب بتته رقتتابتتت گر م

 این فعتتتالیتتتت هتتا نیتتتازمنتتتد تتتت فعتتتالیتتتت هتتای انتختتتابتتاتی را 
ً
ر هزینتتته انتتد در رساق   گپتتتذیریم  قدنتتتا پوا  رس بتتدرسنشمی 

رسابستتتتتتته میشتتتتتتوی  عمر شتتتتتتما  ک ر ایل  پوا دریافت کمر  از کشتتتتتتنمیشتتتتتتود فعالیت کرد، گرای هزینه هم ا ر 

ی،  ررسابط درسن تشثی  رس تشثر اتفاق نمیفتد. در ب هدت اتفاقی در زیر این آستمان  رسابستته شتده ای رس در رساق  ب ی 

ه درسستتتتتتتانه باشتتتتتتد، چه رسال اینک ظارات درسستتتتتتتانه ای رسجود دارد د  ک انتدرسستتتتتتتانه که افراد گهم  مک یم کنن

جنبه های د  ری در پشتتتت آن تعریف میشتتتود. پس پوا را از انتخابات به عرصتتته ستتتیاستتتت که د  ه  گرستتتد 

را هم مشتتتتتتتتتتتخ  نمائیم. این تعریف بکنیم رس مستتتتتتتتتتتی  تعریف  نمدتوان حذف کرد گناگراین نا زیر هستتتتتتتتتتتتیم که

 دارد   آب خوبکه به  ار یم گریم   مثاا را 
 
شتتتتتتتما در استتتتتتتتخر با د ا ر آب تا زیر که   ا بد استتتتتتتت رس این بستتتتتتتت 

ان خوب استتتتتتت  ا بدپ آب بد  ا بار  گدمر شتتتتتتما باالتر گیاد این آب میشتتتتتتود از  اردن باشتتتتتتد خوب استتتتتتت رس ا ر 

 ن هم تا رسقمی که در ررسدخانه رس مسی  خود باشد خکبست رسیل ا ر تبد ب به سی ب شود بد است. خب بارا

ر صتد د عمر  تا هتوابط گرای آن مشتخ   شتود، ماجرای پوا  ر صتد خوتی به این معنا رسجود ندارد هدت چی 

ر ترتیب  هم تتتتتتتتف هم میشتتتتتتتتتوند به همی  ر ترتیب از آن طرف این پوا ها مبت استتتتتتتتتت،خب مناگ  مایل به همی 

ر داستتتتان گرای آنها مترح استتتت نمونه چند  ت زیادی دارد هم مشتتت   ا م مصتتتارف مایل انتخاباتی  ید گبدن همی 

ک ارائه میشود از جمله اینکه  از باب تیی
ً
هزینه هستند افرادی که استخدام ستادهای انتخاباتی خیی پر  ضفا

فیلم های تبلیغاتی که  ستتتتتابستتتتیار پر هزینه ه اش ستتتتفرهای انتخاباتی نمونمیشتتتتوند فعالیت هاتی که دارند 

ها که اینمراستتتتمات پر خرو انواش رس اقستتتتام فعالیت ها رس گرن ستتتتاخته میشتتتتوند   ها اتفاق میفتند امه ها رس پوستتتتیی

  ،ششتتتتتتتتتتتتتناش خرید افراد د  ری مثب اتفاق های  ا  هزینه های زیادی دارند  ،ها هزینه دارند این
ً
مخصتتتتتتتتتتتتتوصتتتتتتتتتتتتتا

ها بعضتتتتر رسقت م ان ها مرستتتتوم استتتتت رس هدا اتی که داده میشتتتتود از خیی در  کهرؤستتتتای قبائب رس جمعیت ها  

است که   م نامرغوب تر  ست حاال اثرش ممکناهد ه همه ا هاین، رسعده غذاتی  سکه رس پوا نقد رس گایه هم

گبدند این اتفاقات رس دد ده ها که در زمان انتخابات یم گینیم انواش رس اقستتتتتتتام تبلیغات رس گررسشتتتتتتتورها رس  . باشتتتتتتتد 

 گرای  ،چاپ میشود  A4چند عدد گراه ا هبعضر رسقت که هزینه های زیادی دارند، ارت ها رس د کارت ها  
ً
مث 

  چه هزینه سن دمر دارد  حاال شما تصور کنید  اغذ  پر هزینه دارد چقد ،ر طرح د
 
 از باب هاین پرن 

ً
ا ضفا
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معناتی پشتتتتت آن نیستتتتت رس  ،در استتتت  د مشتتتتاهده میشتتتتود ا ر عکس رس تصتتتتارسیر نامردها  . استتتتتمثاا رس نمونه 

 دد ده ایستتتتت
ً
دنیا چ ار  در  پیستتتتتخب راه حب چ. انیم گبدنیمکه ما همیشتتتته در زمان انتخابات یم تو   ضفا

چندتجربه  . خواهیم د د  عرض این استتتتتت که در شتتتتتفافیت خیی  ارها میشتتتتتود کرد توهتتتتتیحات را  پد یم کنن

ر الملی ر  ر تجربه در رساق  تجربه ا االت متحده سا ت  . اند  مترح یم کنیم که از این نظر قابب توجه ا گی   ارسلی 

(open secrets.org) مدباشد  تخاباتپوا در ان صد که سا ت بسیار قوی رس جام  ای که مرتبط با ر   است 

 بخش ستتتتتیاستتتتتت ها رس انتخابات   ک توهتتتتتی  در . ات استتتتتت د پوا در انتخاب عمر  ار رسیژه این ستتتتتا ت رصتتتتت

انتخابات در هدت کشوری  سبت به رقابت های انتخاباتی ا االت متحده پر خرو نیستند  اینکه، رسجود دارد 

ر  پوا انتخابات گرایردم گیاموزید رس  ا بفهمید که نامردها پس ای م چتور رس در کجا  پد یم کنن از کجا تامی 

انتخابات  هزینه در  ا ر جستجو کنید   ،مدباشد  گرای انتخابات ریاست جمهوری در رساق  این پد خرو یم کنن

 
ً
ینه کرده رس چتور هز  ر چقد ،ر به دستتتتت آرسرده اند احراب چقد کدام  مدبدنید که (ستتتتاا اذشتتتتته  2016مث 

 آمده استتتتتتتتت رس به تفکیک احراب استتتتتتتتت چه مبالغر گوده  ،د م چه رسهتتتتتتتتعدمی دارناند رس در رساق  هر کدا
ً
رس مث 

رس چتور بتتدستتتتتتتتتتتتتتتت آرسرده  از کجتتا  این هتتا پولهتتا را  ،د فرض بکنیتتد کتته افراد مختلفر کتته نتتامرد انتختتابتتاتی گودنتت

رستر  مک  چقدر از  آنها داده استتتتتتتتتتتتت رس  اند داها رس  مدته های در رساق    هزینه ها را از ر چقدپاند  پوا های گی 

به  مایل انتخاباتی از کجا گوده رس  جرئیات  مک های ،ستتیار زیادی این ستتا ت ارائه یم کند اط عات ب . ارفتند 

با  درس ستتتتتتتتتتتتتاعت اقب   حدخودش این ستتتتتتتتتتتتتا ت  رس معرقر  استتتتتتتتتتتتتت را ذکر یم کند چه ترتیب رس چه مبلغر گوده 

ر  بب توجه تجربه  میسدون انتخاباتتجربه قا خاص خودش زمان نیاز دارد.  کجرئیات  گرای کشور فیلدپی 

 ستتتتتتتتقف اذاشتتتتتتتتته انتخابات هر نامرد  در  گرای هزینه کرد رس   ک قانون اذاری جالمی کرده استتتتتتتتت  که استتتتتتتتت  

ا ط در حوزه انتخاتی  نامرد   است. 
  ،مدتواند هزینه کند  فقط به ازای هر فرد رساجد شد

ً
 تشما در انتخابامث 

 فرد به ازای هر  د،نهرأی بد چند نفر یم توانند  ،مجلس
ً
 افته ستتتتتتته ستتتتتتتنت آمری ا ستتتتتتتقفر که میشتتتتتتتود    ا مث 

 میشود شش سنت آمری ا  ،یم کنند پرداخت کرد رس افته احراب هم سه سنت  مک 
ً
سواا این است . جمعا

ر گرای ایران،  که ان خواهد در مورد انتخابات ریاستتت جمهوری ایران این مبل   با فرض قانون فیلدپی  ر چه می 

 ما در کشتتور پگود 
ً
ا ط رأی دیه هستتشتتبه پنجاه رس نرد ک  مانافته میشتتود مث   ،تند ش میلدون نفر رساجد شد

ب عدد  ا ر این ،این انتخابات که پیش ررسی ما استتت در  ش مبل  میشتتود شتت ،در ستته ستتنت آمری ا بشتتود  ضر

 نیم تو  آ ا عدد زیادی استتتتتتتتت  ا عدد  مپ ،انتوم رس ستتتتتتتته دهم میلیارد 
ً
 نیم اصتتتتتتتت 

ً
انیم ق تتتتتتتتارست بکنیم اصتتتتتتتت 

ر افتهاستتتتتتتتتتتتتتت  مان عددی هما کییم این  ار م ب خواهی ما یم  استتتتتتتتتتتتتتت رس ما هم همان را می وئیم.  که فیلدپی 

م معقوا طرا  کرده انتتد م  هیم ب کییخوا ر رس  بجتتای این کتته متتاجرا بتته  تتک دعوای ستتتتتتتتتتتتتتیتتا   ،کتته  تتک م تتانی 

ر اعتبار عمویم مردم رس اخت ف سیا  هدت هزینه ای  . تبد ب شود  رس اخت فات سیا  حا د ف جر سوخیی

آن ماجرا گرارد م گرای  .  ک قانون اذاری خوب بکنیم رس از ساز رس  ارهای کشور گیا م  . ندارد  آن ناگود شدن

ر ن به هما  د شتتتتتتتتتتتتتتما هر قرار دادی که یم گند  که  در رساق  این کشتتتتتتتتتتتتتتور آمده استتتتتتتتتتتتتتت رس می کید  ،تجربه فیلدپی 

کت  ک قرارداد تبلیغاتی  مثب ای که میکنید،هزینه رس  کت این فرم را که شتتتتتتتتتتتتتتامب کدا ،با  ک شد مبل  رس م شد

ی رس  استتتتتتگوده  ر چقد ر هر اط عاتی که الزم  استتتتتت رس در  ب اری ر گودهت چهدر  استتتتتت رس  گوده بابت چه چی 

 ستتتتتتاز رس  ار الرام آرسری نیستتتتتتت .البته ستتتتتتاز رس  ار این کشتتتتتتور استتتتتتت را ت میب کنید 
ً
این کشتتتتتتور  ک  چون ،ااهرا

تتد  در گرای درس درسره  ا گیشتتتیی  شتتتامب نام نامردهاتی که این ااهارنامه ها را  ،لیستتتمی ارائه یم کند  انتخابات منتزت
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جرم استتتتت.  د  ا ا ر نکنی د بکنی ا  د قانون ب کید که ا ر این  ار ر شتتتتود  عمر باقانوتر این بحث با د میکنند. ن

خواهش  ستت کها این درستترسیل خب  ،خواهش کنیماز نامردها  م در کشتورمان ما امستاا یم خواهیالبته 

ط عات جام  سواگ  رس فعالیت ا بحث، ر بعدی از مسائب ناار به نامردها محو  ه آنها باشد. رسایف رس  نکنیم

 چه ستتتتتتوابفی دارن اینکه . های آنها مدباشتتتتتتد 
ً
ستتتتتتواگ     تحصتتتتتتیی ،  شتتتتتتامب ستتتتتتواگاین ستتتتتتواگ . د نامردها دقیقا

رستتتتتتیم ،شتتتتتتغی ای فعالیت عام المنفعه  که  استتتتتتت خیی رسقت ها ممکن میشتتتتتتود، ستتتتتتواگ  فعالیت های غی 

 د ارتقا بده را  فرد  از  را  که یم تواند شناخت رس آگایه ما   سابقه د  ریهر  ا  که  ک جنبه هاتی پیدا کند   باشد 

ر االن  گیان شتتتتتتتتود که ممکن استتتتتتتتتخب  د. ا چه رسهتتتتتتتتعدمی دارنهاین که ارائه این اط عات  کشتتتتتتتتور ما   در همی 

 دقد  نیستتتتتتتتتچون نه را میدانیم!  ارس  ستتتتتتتتواگ  ،نامردی که یم آ د  ،میشتتتتتتتتود 
ً
 اینکه اط عات  امب  . رساقعا

ً
ارسال

ر مستتتتتتتت ولیت   از  رس بعد مهم تر  ثانیا بازه  زماتر آنها با د مشتتتتتتتتخ  باشتتتتتتتتد  . نیستتتتتتتتت این استتتتتتتتت که در آن ارفیی

جرئیات  این، اشتتته گیاد ب کید مستت ولیت گرعهده درسقمی که  قداماتش را استتت، مهم ترین ا چ ار کردهستتمت 

محور  . ستتتتتتتتتتتتتابدرسن  اربرد رس تی فا ده  ، ی اوتی .  این جرئیات استتتتتتتتتتتتت که معنادار یم کند  پچرا ذکر  شتتتتتتتتتتتتود 

  ی اوتی  مر کشتتتور ما را گبدنی حور مواهتتت  در رابته با مستتتائب مهم استتتت. بعدی م
ً
استتتت  خم کرده د رساقعا

ی های  ی یم کنند. اقتصاد با د گهبود پیدا کند خب نامرده اشتغاا با د افرایش پیدا  ،ا میایند رس موه  ای 

ن با حاا ارتباطمادر این  ، ارکنان با د رشتتتتتد کنند   ،ود رس تورم با د مهار بشتتتتتود م با د خوب بشتتتتته تولید  ،کند 

ک  رد کند را   خب هدت عاقی نیم آ د این مواهت  . باشتد بقیه کشتورها با د خوب  این موهت ، موهت  مشتیی

 موهتتعش در د توهتتدی بدها با د فرد گیدر این ماجرا فا ده ندارد  . استتت
ً
 موهتتعش چیستتتپ دقیقا

ً
د دقیقا

 ا مستتتت له حجاب از نظر این فرد  . گرای کشتتتتور ما مهم هستتتتت کشتتتتور آمری ا به چه ترتدمی استتتتتپ  عمر قباا  

دقد  را  د حساسیت خود  فرد گیا، دارد یت حساس رس چالش ما کشور گبدنید مسائی که گرای   پچ ونه است

یم آ د لبنان هر درسلمی که ش ار  در کشور چند داره راگبنید.  که آرامش دررستر ندارد   کشور همسا ه ما کید.  ب 

تتتد یم کند خب لبنان این  ار  مکتوب مواهتتتتعش ر چرا ما  ،یم کند  ها را را منتزت ی نداشتتتتته باشتتتتیم چنی  ر  ار   . چی 

 ارفت در رساق  این افراد با د گیایند رس ب کیند که در طوا حیات ستتتتتتتتیا  خود با د از هر کشتتتتتتتت  اد   خوب را 

م گبدنیم اند. خب ما االن یم خواهیارفته   ا هم در اذشته چه مواهغ ر رس  االن اند. هم چه مواهغ ارفته 

ستته  ا در رساق   دارد:  ستتواگ  رس شتتفافیت مواهتت  گود، چه تجربیاتی که محور قبی رس این محور که شتتفافیت 

زیر در رساق  استتتتتتتتتتتتتتت که   (political Galaxy)ارسیل ستتتتتتتتتتتتتتا ت  : کنیمهیم ارائه  اینجا یم خوا را ستتتتتتتتتتتتتتا ت  چهار 

که   ک زیر   ستا ت جالمی استت (Vote Smart)در رساق  ستا ت مدباشتد.  (Vote Smart)مجموعه ستا ت 

 به ترتیب رس  داریم نز ستتتیاستتتت مداراکهکشتتتاتر ا  استتتت که  ک مثاا زدهآمده رس  ک که در رساق  ستتتامانه دارد  

ستتتتتتتند  ش نفر به چهب رس  ک هرار رس درسیستتتتتتتت   رس شتتتتتتتکه استتتتتتتت   ذکر کرده از باال  به تاریتتتتخ این تصتتتتتتتکیر   می 

ا ط آنها راکه   (ارفته شتتتده انتخاب را نامرد  آرسرده استتتت. شتتتما  کدر حوزه های مختلف مواهتتتعشتتتان رس شد

ر  ،میکنید انتخاب  ها را  حوزه    از اینیم کنید بعد   حوزه ستتتتتتتتتتتتتتقط جنی 
ً
در مورد  ،حوزه حیات رسحش ،مث 

من رس شتتتتتما  کدام را که در حوزه داررستی هر   ،در حوزه دفایع آن،مجازات رس در مورد اعدام هیر رس موستتتتتیفی رس 

آ ا از این حوزه ها  پگیان میکند. آ ا زندادنامه مرتبط دارد  این حوزه  در  فرد  مواهتتتتتتتتتتتتتت  آنانتخاب یم کنیم 

اتر کرد پیل ارفته مک های ما در این حوزه  رأی ،آ ا ا ر جاتی نماینده گوده پهآ ا در این حوزه ها ستتتتتتتتتتتتتتخیر

این  بعنوان مثاا ،گبدنید به چه ترتدمی استتتتتنید ارس شتتتتما یم تو  این ها را در رساق  لیستتتتت یم کند استتتتتپ ده دا
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ر  خاصحوزه   کنامرد در  بحث مواهتتتتتتتتتتتت  آن ،الن داریمبحمی که ا استتتتتتتتتتتتت که آنها را در مورد ستتتتتتتتتتتتقط جنی 

  ا  لیستتتتتتتتتت کرده استتتتتتتتتت. 
ً
ر کرده  ا اشتتتتتتتتتتغاا حوزۀ نظایم  ا در در حوزه نظایم که آ ا این فرد  فرض کنیم مث 

هم  ک  پشتتتتت این ستتتتا تارس بشتتتتود رصتتتتد کرد. رس هر آن ه در مورد  استتتتت خیی جالبه پ ا نهاستتتتت  داشتتتتته

خیی از ستتتتتخنان می کید  که در رساق استتتتتت   (Politwoops  ستتتتتا ت بعدی ستتتتتا ت . ستتتتتتمجموعۀ مردیم ا

د در توئدیی که ن   ستتیاستتتمدارا  . رسیل این ستتا ت اینها را هتتبط میکند  حذف میشتتوند، مدتی بعد از ، قرار می ی 

آنجا آن حرف در  کیند آقا اینکه فرد آمده است رس ا می ه بعضر  که مستند باشد.   تا  است ررسش ک این هم 

   از د استتتتتتتتاندارد دار  نیستتتتتتتت، شتتتتتتتفافیت شتتتتتتتفافیتبه هدت رسجه استتتتتتتت اما نه،  خب شتتتتتتتفاف کرده  ،زده را 

طوا تاریتتتتخ رصتتتتتتتتد بشتتتتتتتتود،  عمر ا ر این  گرای همیشتتتتتتتته در ،اط عات همه  های شتتتتتتتتفافیت  عمر استتتتتتتتتادندارد

ه نکمر که اط عات را ط پس اع م شتتتفایه صتتتحبت  باشتتتد، شتتتفاف نیستتتت. همیشتتته قابب استتتتناد وری ذخی 

 باشد ثبت مکتوب  تلکیزیون شفافیت نیست بلکه درو رس  در نامرد   ک
ی
 ،درسا ت مشخض که همیشه باق

 های فمر خاص  کرد ارجاش رس  استناد   ،همیشه بشود به آن
 
می   ک تجربه خوب  ود. میششفافیت با رسیژگ

نامردهای  رس  آمده است . این سا تعده دا شجو هستند  پشت آن  کسا ت آقای رئیس جمهور است که 

حوزه های  ت ش کرده در رس بعد  استتتتتت.  ذکر کرده (قحیط نیستتتتتتچون هنوز را  ستتتتتت جمهوری احتمایل ریا

اذاری ها  که  د کردهرس مستتتائب مهم کشتتتور مواهتتت  آن افراد را رصتتتمهم   از طری  خیی
ً
گوده استتتت، بعد  طبیعتا

ا ر شتتتتما هر  ،چه ترتدمی استتتتتن در قباا مستتتتائب مختلف به هتتتتعشتتتتاانامردها مو فهرستتتتت کرده که  آن ها را 

عدی محور محور ب گیان میکند که کدام نامردها موافقند رس چه کستتتتتتتتتتاتر مخالف.  موهتتتتتتتتتتکش را انتخاب کنید،

 فراموش میشتتتوند این ها نیازی به توهتتتدی ندارد  که رسعده ها   مشتتتخ  استتتت رسعده های انتخاباتی مدباشتتتد. 

رسیل چرا بتتا تتد مردم جتتامعتته بتته  . فراموش میکننتتد  مردمآنهتتا رس هم مهم تر از  د هم خود افراد فراموش یم کننتت

را در ریتاستتتتتتتتتتتتتتت جمهوری فراموش بکننتدپ چرا این اتفتاق یم  رسعتده هتای نتامرد انتختابتاتی خود  د ننتامی گتو راح

ر  افتدپ  عدم رسجود داشیی
ً
ر حافظه ای  شان دهندۀ عدم بلکغ  قدنا است، جامعه ای که رسعده  جامعه چنی 

از چند  ستتتتتتتا ت  دارد. که بلکغ اجتمایع را ن  ها را نتواند ثبت رس رصتتتتتتتد رس متالبه کند  شتتتتتتتان دهنده این استتتتتتتت

ر الملی یتجرب ر ات گی  یس جمهور که همه جا دخش آقای رئ رسعدۀ صتتتتتتتتتتتتد ررسزهرا میخواهیم مررسر کنیم. همی 

 ا فرمودند  متلب را آن آقای رئیس جمهور باالخره  آ ا  ،ما به هدت رسجه قصتتتد ق تتتارست نداریم ت،شتتتده استتت

 بحث رسعده گود  ا اینکه من گیا نفرمودند رس  ا آ ا فرمایشتتتتتتتتتتتتتتشتتتتتتتتتتتتتتان 
ً
هم رس  ا هر توهتتتتتتتتتتتتتتدی م ارارش بد دقیقا

 رسعده صد ررسزه از چهار ساا این اتفاق میفتد  که چرا پس  د  ری. عرض این است
ً
رسعده  این پرس چرا اساسا

 ، عمر شتتاخ  داشتتته باشتتند  د که رسعده ها با د دارای جرئیات باشتتن  عرض این استتت .  ه رسعده  اقر نیستتت

ی رس رصتتتتتتتتتتتتتتد باشتتتتتتتتتتتتتتند،ه  قابب انداز  د. در ا االت گپذیرنحرفهای  ی را  عمر مردم نبا د از همه ی نامردها  ای 

رسش کردنتتد در طوا زمتتان نتته پسه اثبتتت کرد رس رسعتتده هتتای آقتتای ترامتت  را  متحتتده مردم آمتتده انتتد  از  نتتد رس شد

اقی افتاده اتفاز این رسعده هاتی که شتتتتتتتتتتتما داد د چه  که  د یم کنند اذشتتتتتتتتتتتت چهار ستتتتتتتتتتتاا، در طوا زمان رصتتتتتتتتتتت

 با رنگ های مختلف  شتتا
ً
 در حاا اجرا چه تعدادی متوقف شتتده  ند ن میدهگرایشتتانپمث 

ً
چه تعدادی مث 

در رساق  رسهتتتتتتتتتتعیت رسعده  استتتتتتتتتتت.  رس به چه ترتیب چه تعدادی هنوز ارزیاتی  شتتتتتتتتتتدهچه تعدادی اجرا شتتتتتتتتتتده 

گیستتتت رس  که  فعی رسزیر ستتتت نخگرای دارد.  رسجود  (Trudeau Meterستتتا ت   انادا   ان ثبت استتتت.در هاشتتت

ر نخستتتت رس  رس هفت ررسز  د ن چهارصتتتد رس هفتاآمده رس ذکر کرده که در رساق  ایشتتتا ،زیر این کشتتتور استتتتستتتومی 
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 تی ا هشتتتاد رس نه رسعده هنوز اجرادقیق اند که رسعده دادهاند،  درسیستتت رس گیستتت رس ستته  در دفیی مستتتقر شتتده

  که    رسعده  ،دستت این آقاستت چهب رسعده در ،ستت ا شتصتت رس چهار رسعده در حاا انجاماستت،  شتده 

این ها  ی نیست  عمر هر . رس در رساق  خ ف رسعده عمب شده استاست ارزیاتی ما خ فش عمب شده به 

ها را گبدند. یم تو  که فرد  لیک نما د م  کدا  ،د  ری دارد کشتتتور انگلستتتتان ستتتا ت   اند جرئیات را گبدند، تفستتتی 

ر  ا مستتتتتتتتتتت ،آنها دند منظورش از آن ها  ک رسعده داکه رسعده ها را ثبت میکند.  در رساق  ستتتتتتتتتتتیاستتتتتتتتتتتتمداران  ولی 

ررسی هر  رسعده های آنها رامدتوانید گبدنید.  ،شتتتتتتتما ررسی هر کدام از ستتتتتتتیاستتتتتتتتمداران  لیک کنید مدباشتتتتتتتند که 

 است م سیاستمدار دادهمی کید که در ذ ب آن موهکش چه رسعده هاتی کدا ،کدام از موهوعات  لیک کنید 

ا کشور افغا ستاندر   به چه ترتیب است.  رسعدهت آن رس ارزیاتی رسهعی ر مده اری طلکش آر خیی است رس هم ی 

رس ید رس نید گر اهمه یم تو  . که فار  هم مدباشتتتتتتد   از تعهد تا عملکرد  ستتتتتتایمی را راه اندازی کرده استتتتتتت با عنوان

قدرت هم در  هشتصد رس نود رس نه ررسز  است، صد رسعده انتخاباتی داده شده . در آنجا آمده است کهگبدنید 

 افته  به چه ترتدمی استتت. این صتتد رسعده رسهتتعیت  در رساق  رس  هستتتند 
ً
استتت هشتتت رسعده حاصتتب حاال مث 

   ، پنجاه رس نه رسعده غی  فعاا است رس انجام  شده   رس    در حاا حاصب شدن است، درس رسعده ،شده
ً
  

ر نرسعده ای    رها باشتتد. نه انجام  شتتده  رس  نه انجام شتتده طور باشتتد بوده که همی 
ً
رس   مشتتخ   رسهتتعیتاصتت 

 ارائه میشتتتتتتتتتتتتتتود رس افراد جرئیات را مدتوانند جرئیات 
ً
آخرین محور ذ ب مستتتتتتتتتتتتتتائب ناار به  . گبدنند  هم طبیعتا

 آقای رئیس جمهور قرار نیستتتتت تنهاتی رس در  تیم هم ار هر فرد  ا  اگینه مدباشتتتتد. نامردها بحث 
ً
زمان  طبیعتا

 ار یم کنند این در رساق  تیم ایشتتان  با که   هستتتند  افرادیمهم تر  . کوتاه همه ی مشتت  ت کشتتور را حب بکند 

 چرا در زمان انتخابات  . هم ار  ا  اگینه هستتتتت
ً
ما متالبه نیم کنیم .ستتتتواا این استتتتت که ممکن استتتتت رساقعا

رسیل فکر نکرده باشد که چه  ،گرنامه داشته باشد  ،دغدغه داشته باشد  ،نامردی گرای کشور فکر کرده باشد 

اق  با صتتتتتتتدارت رس نظارت چه افرادی این اتفاق قرار رس در رس  یند این ها را انجام دهندپگیا کستتتتتتتاتر قرار استتتتتتتت

 تی معمر استتت. 
ً
نیم اکییم شتتما اع تتای  اگینه خود چرا پ خب چرا ما متالبه نیم کنیم استتت گیفتدپ  رساقعا

،پ  معارسن ارساید را مشتتتتتتتتتتتتخ  کن ر رس رسزراء رس در  ب تیم هم ار شتتتتتتتتتتتتما چ ، معارسن متبوعاتی ه کستتتتتتتتتتتتاتر معارسنی 

نیستتتتتت  ک نفر  در حاا حاضر  ، ا اینکه ب کید گرای این ازینه گرای این پستتتتتت درس ستتتتته ازینه دارم هستتتتتتندپ

یم جم  گندی کنیم هگبدندند ا ه بخوا پچرا بلکغ اجتمایع نداریم پچرا ما متالبه نیم کنیم. قتغ نیستتتتتتتتتتتتتت

عمویم یم که با د ثبت دقد  رس ارائۀ یک یم ب هدر حوزه مناگ  مایل انتخاباتی یم خوا ،پیشنهاد مشخ  داریم

نقدی بشتتتتتتتتتتتتتتود  ری جرم انگاا ر اع م نکردند، رسیل  ،د بکنن ا در رساق  نامردها این  ار ر  ، مک های نقدی رس غی 

 کجا خرو کرده اند مصتتتتتتارف ما در  شتتتتتتود. اع م کنند 
ً
رس مجدد جرم انگاری اینکه ا ر رسعده  یل انتخابات دقیقا

قابب هیم که رسعده ای بد اما ، د نهبد خود را اع م نکنند، اینکه آقا هر رسعده ای میخواهند  تی های انتخابا

مکه آن را   د،باشتتتتتتتتتتتتتت اجرا  ر کییم  ا ر رسعده ای میدهید  ا با جرئیات ما می  . د کنن  های اجتمایع با د مهار  م انی 

 د میشتود نکرده باشتیشتما ثبت  که ا ر   ،اقب به صتورت مکتوب  ا عمویمحد ا  ثبت شتود  ستامانه آن در  ک

در آن  که ارفته رس زمانیکه  پستتتتتتت هاتی  رس  فرد ستتتتتتواگ  فعالیت ها اینکه  جرم، جرم انگاری عدم شتتتتتتفافیت رس 

 چ ار 
ً
این  ،را ب کید مهم ترین اقداماتش  ،استتتت استتتت رس چه اقداماتی انجام دادهکرده   مستتت ولیت گوده دقیقا

در این ماتر که ز مدت در طوا  را  مختلف ررسز رس مواهتتتتتتتتتتتتتتعش  ستتتتتتتتتتتتتتبت به مستتتتتتتتتتتتتتائب ذکر نما د به دقت  ا ر  ها 

رکر به زمان فعی کشتتتتتور رس آخرین تممرس البته به طور خاص  گیان کند  مستتتتت ولیت های مختلف گوده استتتتتت،
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ا پند باش است چه کساتر  ش در رساق  قرار ا محور اینکه تیم هم ار   این موارد  پیط خواهند داشت رس چه شد

که درس ستتتتتتتتته یم رستتتتتتتتتیم به بحث مردم،   ه ب ذریم که مهم ترین محور گود کاز محور ارسا    د رس اع م کند. گیا را 

ر بحتتث اینکتته مردم بتتا تتد  . کتته عرض یم کنیم  نکتتته ذ تتب آن رسجود دارد   . انتختتاب کننتتد گتواننتتد آگتتاهتتانتته  ارسلی 

مردم این انتخابات مردم با د مشتتتتتتتتارکت کنند رس بعد ب کییم که  ستتتتتتتتت رس در گبدنید اینکه ما ب کییم انتخاباتی ا

االخره هم برس ستتتت هم ا در استتتناد می کشتتتور  د رس انتخاب اصتتتلی کنند خب این ها مشتتتخ  استتتتنیگیا با د 

ی کشتتتتور چهارچوب  ی را  پ بقیه که بقیه با د چ ار کنند  استتتتت، بدیهیات کشتتتتور   اینها طرا  فرمودند  رهیی

ا یط را تکرار کنند  ا ستتتتتتیاستتتتتتت ذار نیستتتتتتتند رهیی نیستتتتتتتند گیایند این حرفها را  را نیم زمدنه ای ا جاد ک . با د شد

ر الملی د آگتتاهتتانتته انتختتاب کننتتد تجتتارب داخی دار  کنیم کتته مردم گتواننتتد ا جتتاد   هم دارد کتته در  تجتتارب گی 

که   هرأی آگاهان ،ستتتتتتتتتتتتتتامانه انتخاب من رساق   مک یم کند رس ستتتتتتتتتتتتتتامانه هاتی در این زمدنه رسجود دارد از جمله

 «من طرفدار هستم»رس سامانه  (Vote Smart مانه سا  (Vote Match سامانه استمارت  رس  ستداخی ا

ر الملی  . کشتتتتتتتتتتتتتور در اینجا ذکر کرد م  که گرای درس  نیم که  ک هستتتتتتتتتتتتتتند رس با د بدااین ها تجارب داخی رس گی 

یارهای انتخاباتی فرد شتتتتتتتایستتتتتتتته    اینکه مع از درس شتتتتتتتناخت مدباشتتتتتتتد انتخاب شتتتتتتتایستتتتتتتته ماه حصتتتتتتتب ترکدمی 

د رس چه رسهتتعدمی دارد. چتور میشتتود چیستتت رس درسم اینکه بدانیم آن نا  مرد در آن معیارها چه امتیازی می ی 

هیم نه اخ قی این که مردم  گررسند جواب بد را کرد این ستتتتتتتتتتواا ستتتتتتتتتتوالیستتتتتتتتتتت که ما با د ستتتتتتتتتتاختاری  این  ار 

در این مستتی   تارهاتی رسجود داشتتته باشتته که به مردم با د ستتاخ د  ک قدری عجدبستتتن تحقد  کننخودشتتا

گرخورد یم کنیم  با آنها دموکرا  در گبدنید این ماجرا در کشور ما جد د نیست مورد مسائی که  مک کند . 

ر بار گرخورد یم کنیم مستتتائی نیستتتت که ما گ گهیی استتتت ب وئیم در مردم ستتتاالری رس انتخابات با آنها  رای ارسلی 

ب ادگیات دارند نیم دانم استتتتتتتتتت که متال مترح ستتتتتتتتتامانه هاتی  . رخورد کرده باشتتتتتتتتتیمگ در طوا تاریتتتتخ با آنها 

 استتتتت که در ستتتتا ترأی دهندگان  ان  مک به انتخابات رس شی ستتتتامانه ها  ارشتتتت .  ک ا نه متخصتتتت  دارند 

رسش شتتتتتتتتتتده رس  از کجا  رسی  دد ا مدتوانید مشتتتتتتتتتتاهده کنید رس توهتتتتتتتتتتیحات آن که  چه  . استتتتتتتتتتت چه ستتتتتتتتتتایل شد
ً
مث 

نمونته، نمونته ستتتتتتتتتتتتتتامتانتۀ   تک . معرقر کنیمیم خواهیم  چته نمونته هتاتی از این هتا را استتتتتتتتتتتتتتت رس  تجربیتاتی گوده

 Vote Easy) را همۀ نامردها  ،ستتتتاکشتتتور ا الت متحده   استتتت رس گرایهستتتت که ستتتامانه جالب توجه ای

 حوزه رس حوزه های مهم کشتتتتتتتتور  یم آرسرد 
ً
ر رس مبارزه با جرا  رس رسهتتتتتتتتعیت  را مشتتتتتتتتخ  کرده مث  ستتتتتتتتقط جنی 

رد گیان کرده استتت رس ف پرستتیده شتتده از فرد  ستته ستتواا درس ی رس آب رس هواتی که هرکدام را که باز کنید اقتصتتاد

ان گرای آن مهم استتتتتت ستتتتتواا که آن  ر ر چه می   ان که فرد ستتتتتواا محور انتخاب نما د رس ستتتتتواالتی را رس به هر می 

نظرات شما به کدام نامردها نرد ک تر است رس از کدام نامردها درسرتر رس که   د، این سامانه می کید داسخ بده

این نامرد درسرتر استتت رس فرد که  لیک از  ه با چه شتتاهدی رس چه مستتتندی به من می وتی فرد ا ر ترد د کند ک

ا ط آن فرد را در آن محورها ذکر یم کند  در رساق  فرد علت را مدبدند. ستتتتتتتتتتتتتتامانه بعدی رس  نما د تک تک  شد

ارس استتتتتتتتتت.اگتدا فرد انتخاب یم کند که کدام حوزه ها گرای در کشتتتتتتتتتور انگلستتتتتتتتتتان  (Vote Match)ستتتتتتتتتامانه 

ر این ها بعد فرد می کید رس م اهمیت دارد  حاال وهتتتتتتتتتتتکش  ی رس حوزه  ی را میارسرد رس فرد انتخاب یم کند، از گی 

ای انتخاتی ستتتتتتتته چهار حوزه  ی دارد    را  انتخاب یم کند  ا با انتخاب کدپستتتتتتتتمی مشتتتتتتتتخ  از این حوزه ه

رسش یم کند ستتتتتتواا کردن در مورد آنم میشتتتتتتود کدا استتتتتتت.این که فرد انتخاب کرده حوزه   منتقه استتتتتتت رس شد

رسش یم کند ستواالتی را یم پرستد   ستواالت خیی ستاده رس جواگهاحاال  شد
ً
 ، مخالف ی خیی ستاده موافطبیعتا
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گرای شتتتتتما مهم گود  ر آقا این ستتتتتواا چقد د. می کید م داستتتتتخ میدهبه هر کدارس  اند که فرد نظرش ررس می کید 

 م  ا  خیی مهم گود زیاد گود   ا   م گود 
ً
هستتتتند فرد هم ستتتواا میکند آ ا اع تتتاتی  از  رس در نها ت هم نبود اصتتت 

 نخواهید به ایشان رای دهید، که به هر دلیی 
ً
 نیم خوابه مث 

ً
ر اص  به یو آی تی  هم رای دهم  ا حرب سیی

 نیم خوا
ً
 رای نیم خواهم رای بدهاص 

ً
رای بدهم، در نها ت مشخ  میکند م هم مث  به ارین دارتی اص 

با رسارد کردن ا میب بصتتتتتتورت مکتوب نتیجه را اع م به فرد نرد ک ترند رس امرد، نامردی استتتتتتت که ن مکه کدا

 کشتتتتتتتور  میکند که  ار بستتتتتتتیار زیباییستتتتتتتت. ستتتتتتتامانه ای د  ری ا
ً
استتتتتتتتفاده کرده از این  رس   انادا آمدهستتتتتتتت مث 

 در  ک پرستتشتتنامه ای ستتواالت ف تر هستتتم  ستتامانه آی   رسیت  ا من  طرفدا 
ً
ان اهمیت از ب،مجددا ر ه می 

اینکه چند درصتتد شتتما به کدام احراب نرد ک ترین را به همراه جرئیات به  نها ت در رس  فرد پرستتیده میشتتود 

رای بستتتتیاری از کشتتتتورها که به راحمی گاستتتتت  دلت فرم  شتتتتما  شتتتتان میدهد. این ستتتتامانه آی ستتتتای رسیت  ک

ه دلت فرم استتتتتتتتتفاده کرده اند رس ستتتتتتتتامانه این ستتتتتتتتامان از  ور   رس  ک کشتتتتتتتت تا این لحظه . قابب انجام مدباشتتتتتتتتد 

مشتتابه ای را گرای کشتتورهای خود باال آرسرده اند. در حاا حاضر هم  کشتت در ایران یم تواند این ستتواالت را 

ستتتامانه استتتت نمونه های داخی  ک  گردارد رس گرای ایران این ستتتامانه را باال گیارسرد رس  ام  قابب انجام استتتت. 

از  متکه ستتتتتتتتتتتاا اذشتتتتتتتتتتتته با ذرسق رس ه اتفاق افتاد ستتتتتتتتتتتامانه رای آگاهانه گود گرای تعدادی از ب ه های شتتتتتتتتتتتی 

 رسارد میشد فرد  در بخش پرسشنامه  ،درس قسمت  ی داشت گر اساش آگایه رس انتخاب کهانتخابات مجلس  

ان اهمدمی که فرد  شگراستتتتتایم پرستتتتتید رس را حوزه های مختلف ستتتتتواالتی  ستتتتتامانه قبی در  مشتتتتتابه همانرس  ر می 

قستتتتتتتتمت درسم انتخاب گر  داد مشتتتتتتتتخ  یم شتتتتتتتتد که نظر فرد به کدام نامرد نرد ک تر استتتتتتتتت رس در یم  داستتتتتتتتخ

ستتتتتتتا  رس اصتتتتتتتویل انتخاب افراد را ذکر معیارهای ااستتتتتتتتفاده میشتتتتتتتد رس  که از  ک معیار د  ریاستتتتتتتاش آگایه  

ا تب پیشتتتتتتتتتتتتتتنهتادی خود را افتته رس بعتد بته فرد می فتت کته شتتتتتتتتتتتتتتمتا نتامردهتای  میکرد رس بته فرد اجتازه میتداد ضر

شتتتتتتتتتتتتتتمتا چته امتیتازی از این نتامردهتا بتا توجته بته این معیتارهتا  مهر کتدافرد بته  رس بعتد  منتختب خودت را گیتارسر 

متیازات به نظر شتتتتتتتتتتتما نرد ک تر م فرد با توجه به این ااین ستتتتتتتتتتتامانه اع م میکند که کدا یه رس در نها تمید

 معرقر شتتتد.  ای که این  ار را میکند ستتتامانه آقای رئیس جمهور استتتت کهنمونه مدباشتتتد. 
ً
آقای ستتتامانه  قب 

حوزه استتتتتا  کشتتتتتور  رس مواهتتتتت  افراد رس ستتتتتواگ  آنها را معرقر یم کند. از شتتتتتما در ده د آ  هم یم رئیس جمهو 

محور بعدی اتش به نظر شتتتتتما نرد ک تر استتتتتت، م نامرد نظر در نها ت اع م میکند که کدارس ستتتتتواا یم کند 

 الزم استتتتتتتتتتتتتتتتور نظتتارت هتتای پس از انتختتابتتات مدبتتاشتتتتتتتتتتتتتتتد کتته رساقمح
ً
در طوا زمتتان گرمنتخبتتان کتته مردم   عتتا

انتخابات  ما چهار  نبا د به دستتتتتتتتتتتتتتگاه نظارتی محدرسد شتتتتتتتتتتتتتود کنند رس به هدت رسجه نظارت خودشتتتتتتتتتتتتتان نظارت  

گان  یجمهور  ریاستتتتتتتمجلس   . د دارن داریم .هر کدام از این ها شتتتتتتاخ  خاص خود را رس شتتتتتتورای شتتتتتتهر رس خیی

 با د بد نظارت بکنید  گر عملکرد این افراد  شتما ا ر 
ً
انید که چه شتاخ  هاتی گرای آن ها رسجود دارد رس استاستا

رد م ستتتتتتتتتتتتتتایمی را باال آرس  د که بشتتتتتتتتتتتتتتود گر آنها نظارت کرد. نهبا د در اختیار مردم قرار بد چه اط عاتی را  ا آنه

کرد م در حوزه های   ت شستتتتتا ت نقش شتتتتتفافیت .در  که در حاا ت میب یم باشتتتتتد   ستتتتتا ت نقش شتتتتتفافیت

ر طور  کرده  فهرستتتتتتتتتتتتت فافدمی را مولفه های شتتتتتتتتتتتترس مختلف محورها  کنیم که آ ا این محور    ک ارزیاتی  رس همی 

 شتفاف  با پنج رنگافدمی اط عاتش به مردم داده میشتود  ا خی  شتف
ً
 شتفاف عموما

ً
نیمه شتفاف   ی که  ام 

  . ازینه نامشتتتتتتتتتخ   رس  ام  غی  شتتتتتتتتتفاف 
ً
ش این شتتتتتتتتت انتخاباتی گبدنید  از  نامردهای در مورد به چه ترتیبه مث 

 ارائه ای اط عات به صتتتتتتتورت دقد  بکند.  د رس  م الرایم نداریم که نامرد گیامحوری که ذکر شتتتتتتتد در هدت کدا
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ی ندارد.   جر تی تدگی 
هیم بحث ارارشتتتتتتت ران  تخلفات را ذ ب مستتتتتتتائب ناار به مردم یم خوا این هدت  شتتتتتتتاتر

 کنیم نامردها اط عاتشتتتان را ه میشتتتود این استتتت که فرض  پرستتتیدکه از شتتتفافیت   عرض کنیم. ستتتواا مهیم

ر شد   رس مناگ  مایل خودشان را افتند، چجوری میشود دادند  صاحب بعضر حمی  که راست می کیند. متمیی

ن حرفشتتتان درستتتت استتتت رسیل این گرراواراآمده اند این استتتتدالا را گیان کرده اند. تلکیزیون  ان هم در منصتتتب

 رس ناکامب استتتتتتتتت. 
ر
 ناکاق

ً
 رس ناکامیاین نا  قتعا

ر
ات یک بشتتتتتتتتود. کاق گبدنید این   باعث شتتتتتتتتده که  ک ختای استتتتتتتتیی

 گیش از صتد ستاا 
ً
استت که دارند تجربیات در کشتورهای ستابقه داره شتفافیت نرد ک به صتد ستاا  ا بع تا

د که ن میدهپس  شتتتتا ستتتتامانه اط عاتی  انجام میدهند. خب این ستتتتامانه ها چند ستتتتاله در دنیا آمده استتتتت

که چتور   ا را  بلد نیستتتتتتتتتیم اشتتتتتتتت اا از خود ما استتتتتتتتت. گبدنید نکته این استتتتتتتتته ارهاتی میشتتتتتتتتود کرد ا ر ما آن

یتتتتی شتتده را  تد با  ، دستتتگاه های ناار میخواهیم ستتتگاه های ناار داز  میشتتودپ ا ر راستتت آزماتی اط عات تزت

 فیش ها را حساب های بان  رس کنند می ار   سامانه های بان 
ً
، رسیل ا ر این کنند میچک  را چک میکنند مث 

به رس امواا رس دارائیش را ارائه کرده استتتتتتتتتتتتت،  آمدهیم زنیم گبدنید االن نامردی  مثایل ها نباشتتتتتتتتتتتتد، چتورپ  ک

. نامرد انتخاباتی درسستتتتتتت دارد،راحمی  دارد رس مهم تر از آن  همستتتتتتا ه مدتوان فهمید که راستتتتتتت می کید  ا خی 

 ،ماشتتتتتتتتتتتتدمر  گنده را گبدنید، ا ر رقبای گررسید رس م کیدر انتخابات ها باشتتتتتتتتتتتتم می گنده ررسزی  ا ر  ک رقیب دارد،

ر د  ری اهتتتتتتتتافه دارند، اع م عمویم کنید.  ملیک در رساق  با  ک جرم انگاری ستتتتتتتتاده که  اری نداریم  ا هر چی 

ر اهتتتتتتتتتتافه داشتتتتتتتتتتتیدرس آن را   یل ا ر فردا ررسزی بفهمیمرس ر دررسغ می کیید شتتتتتتتتتتما چقد  شتتتتتتتتتتما  ک ماشتتتتتتتتتتی 
ً
که مث 

داری با د آن را تحکیب بدیه رستا ابد هم شتتتتتما د  ر نبا د ستتتتت ولدمی م استتتتتت رس ا ر  ستتتتتن دمر  این جرم نیارسرد د 

ر رس مرسارد عرصتتۀ انتخابات شتتوی،  عمر با  ک  ، مردم جرم انگاری ستتن ی   آزماتی
شتتارکت دادن مردم در راستتمی

رسد رس اینریسک دررسغ وتی  ، گناگراینکنند آنرا کشف می  د مردم تخلف نکنن است که مهم ترین مانغ باال می 

ر هستتتتتتتتم، م د که من علیمکرر تذکر میدههم رس خدای  م  ،نم را میدامن همه چی  خیی دارم از آن ه رس من خبی 

 عمر اینکه افراد این  شتتتتتتماستتتتتتت آن ه هنوز گر زبان نیارسرده ا د در قلب های شتتتتتتماستتتتتتت آن ه در ذهن های 

ر د این تحت نظر داننرا تحت نظر بدا همیشه خود م مبارزه با فساد است  عمر جرم  سیی ر رس مهم ترین م انی 

هاتی هستتتتتتند که  رس  مناگ  رس درآمدها زماتی محورهاتی مثب پس راستتتتتمی آ تخلف استتتتتت
ر مواهتتتتت  رس رسعده ها چی 

ترجمه که ر  بلکی تتحت عنوان ارارشتت ران تخلفات  ا رسیستت  مک بکنند ادگیات بستتیار مهیم دارد مردم با د  

ا ر این آن استتتتت یم ارارشتتتت ران تخلف ترجمۀ گهیی رس دقد  تر کیا می م که  تحت الفیطر آن ستتتتوءان استتتتت

متوقف به  را  رسجود نداشتتتتتتتتته باشتتتتتتتتد شتتتتتتتتفافیت به تنهاتی ناکاقر رس ناکارآمد استتتتتتتتت رسیل به هدت رسجه نبا د خود 

هم مانند ارارشتتت ران تخلفات   . داشتتتته باشتتتیم ا تخلفات ر ارارشتتت ران   مانه های اط عاتی بکنیم پس با د ستتتا

ا یط ثب ری مهر  ار د  این در  د. پرداخته میشو آن  درجای خود بهکه    دارد غذا خوردن آداب رس رسوم رس شد

سیم. بحث شفافیت فرهنگ های انتخاباتی   عمر به بحث سوم اینجا  لحظه بحث  امب است،  می 
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 بسم هللا الرحمن الرحیم و به تعایل نستعی   

بخش درسم ن ها رس در رس بحث های شتتتتفافدمی مرتبط به آمحورهای ناار به مستتتتائب نامردها قستتتتمت ارسا  در 

مدباشد  ن بخش که بخش پر محتواتی ای در . د نمدباش مسائب ناار به خود مردم عرض شد که به چه ترتیب

محور ارسا بحث  امیدرساریم که این بخش مفید به فا ده باشد.  به فرآیندهای انتخاباتی پرداخته خواهد شد. 

مثاا از اصتتتوا  استتتت که اگتدا آن را تعریف خواهیم کرد بعد چند نامردها   ا اصتتتوا رفتاری  هتتتوابط رفتاری

 نمایندگان دارلمان اررسپا 
ی
یم پردازیم . ه اصتتتتوا رفتاری مربوط به کشتتتتور افغا ستتتتتان ب دربخش بعدی رس اخ ق

که  ک ستتازه   ستتتا که ما از آن یم پستتند م اینتعریفر  . این اصتتوا رفتاری  ک تعریف دارد  که  خواهیم د د 

فرض کنید اصتتتتتتوا  د. مشتتتتتتخ  یم کن ا رفتارهای صتتتتتتحدی رس ناصتتتتتتحدی افراد ر  که چهارچوباستتتتتتت   اجتمایع

 به شتتتتتتتتتتتتتتما می  ه استتتتتتتتتتتتتتت،گرگ نوشتتتتتتتتتتتتتتتک رفتاری  
ً
لباش مرتب ، مجلس ررسی نیمکت  ار کنید در  کیند مث 

ساعت  می کید کهسغ کنید خوش اخ ق باشید رفتارهای خوب رس بد حمی  ،حاشیه ا جاد نکنید ، گپوشید 

 ، از آندارکدنگ داریم  ا نداریم خواهد گود.  ای تعتیب به چه ترتیبهررسز  گررسید  ا بعد از اهر  4 رس  د یگیای 8

ر یم کنیم کتته من انتظتتار دارم مختتاطتتب خودم این دارد، از مختتاطتتب خود انتظتتاراتی  هم طرف  متتا هم تعدی 

ر نوشتتتتتتتتتتتتتتته ای  کدر حوزۀ انتخابات   د. اینجوری رفتار نکن کند رس رفتار   اونه  الزم استتتتتتتتتتتتتتت که ب کید هم ی 

اریم افته حرف هاتی دچ ونه باشتتتتتتد، ما رس عموم مردم  اتی آنها تیم های انتخابرس  ارهای خوب رس بد نامردها 

 علیه همر مستتتتتتتتتتتتتتائب دیمر ادر شتتتتتتتتتتتتتتده  ا 
ً
اره ر ا  ک  را نککبید که هم د  ر زیرآب نرنید  ا  اره هاتی داریم مث 

ما یم دذیریم رس تعهد که   د کننام تتتتتتتتتتا   در زمان ثبت نام آن را رس افراد  اینکه ستتتتتتتتتتندی شتتتتتتتتتتود رسیل  استتتتتتتتتتت اخ قی 

 به این معنا  سازرس ار اجتمایع است می کییم  ککه   این . دا شگاه ها  مث  یم آرسر  یمرا نمونه هاتی ،  یم همید

رسدکه رسقمی این انتظار می   ز آنها ا. ند و ن بازخواستتتتت میشتتتتاهمام تتتتا یم کنند طب  آن را که افرادی  که   استتتتت

م های اجتمایع را  ر قبوا کرده اند. البته در بعضتتتر مجموعه دذ ستتتند را دذیرفته اند، با دها رس نبا دها رس م انی 

ر شتتها این اصتتوا رفتاری را در جلستتات آموز د تک تک توهتتدی میدهند تا   ستتبت  که مخاطبد  ونمتمیی

ا ط رس هوابط در رساق  همانت اجراتی تهیه یم کنن از آنرس بعد  شده استیه به این ماجرا توج
تشکی   د،شد

ر  ر ود درستتتتتتتتتتت رفتار میشتتتتتتتتتتباشتتتتتتتتتتند، هاتی تمهیداتی تبلد  یم کنند که متمیی . ما در انتخابات کشتتتتتتتتتتورمان چنی 

کت ها  . بعضتر نداریم ستندی تاری که اصتوا رفمهم این استت  ستواا . دا شتگاه ها دارند رس ستازمان ها ، از شد

 ا  نمایند رستتتتتتتتتتانه ها چتور با د رفتار نامردها به چه ترتیب رفتار کنندپ  استتتتتتتتتتتپ به چه ترتیبانتخابات  در 

دا شتتتتگاه  . نداریممان ی هستتتتتند که ما متاستتتتفانه در کشتتتتور مستتتتائ ها این نامردها چ ونه با د باشتتتتندپ هواداران

 Standford)  که   رفتاری ما به این ترتیب استتتتتتتتاصتتتتتتتوا که هد  قرار مید را  اصتتتتتتتوا رفتاریدر ستتتتتتتا ت خود

ات مانند را انه های دا شتتتتتتگاه در راستتتتتتتای درآمد شتتتتتتخضتتتتتت ممنکش استتتتتتت م ر مواردی که  ر استتتتتتتفاده از تجهی 

ر   مست ولی 
 
پستا ت های دا شتگاه    ا در مورد  د. داشتته باشت را  هماهن  ا ر   که میشتود  ار شتخضت کرد  ا خی 

را بدانند بحث د  ری  رس مخاطبان ت لیف خود  ینکه اع تتتتا ا به  ک شتتتت ب استتتتت اما نگاه کنید اخ قی از نظر 

در  رس  ا فررسش  رس  ستتتتتتاخت  ا خرید  آرسرده شتتتتتتده استتتتتتت  که (Fordham)دا شتتتتتتگاه استتتتتتت. در اصتتتتتتوا اخ قی  

ر هر اونه  م رسجود موارد خیی دقد  تری هممنکش استتت. مواد منفجره آتش زا ، ح کشتتندهستت  اختیار داشتتیی

کرده  ا حمی اصوا اخ قی به نام  ک درش تعریف شده است. ما در صحبت  تی  پوشش  دارد که در مورد 
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ر علتبه  ،تعبیه نکرد م گرای آناجراتی  رسیل هدت همانت کشورمان نمونه های مشابه ای داریم سازه  همی 

ک نوشتتتتته ای  ا   د ام تتتتا میکننافراد نوشتتتتته ای که  کقرارداد  ا   ک عمر خیی فراتر از   می کیند  اجتمایع

یع خود را انجام داده باشند.  دیوار نصب کنند که ررسی  دارلمان اررسپا گرای نمایندگان  از باب اینکه ت لیف شد

ر کرده استتتتت  اصتتتتوا رفتاری   ک شیخودش   چه  ارهاتی با د انجام دهند مث   که  آن می کید  که ذ بتعدی 

ا دریافت هدا ا ور مکشتتتت  ممنکش استتتتت. این بستتتتیار مهمه در حاا حاضر در  دریافت هدا ا  مشتتتتخ  شتتتتده که

ر توستتتتتتتتتط  ر ت لیف  شتتتتتتتتتده  مستتتتتتتتت ولی  پ تعدی  ند  ا خی  یع  که مدتوانند ب ی  ر داریم کاز نظر شد شی   ک ،چی 

ر می   ک اخ ق د،تحلیب یم کن که  ررسا ات داریم ر ت لیف نکرد کید چی  . اصوا رفتاری دارلمان  مه ارسیل تعدی 

یتتد رسیل ک کتته  اررسپتتا می کیتتد کتته مدتوانیتتد ب ی   آنهتتا همرس اع م کنیتتد هد تتت رئیستتتتتتتتتتتتتتته دتتارلمتتان بتته فقط بتته شد

تی از موارد د  ر هم اشتتاره کرده استتت مث  اینکهبه  ،شتتفاف یم کنند  ،انتشتتار عمویم یم کنند  رساا ف   کزت

رسرت اع م انواش داراتی ها  میدهد،توهدی آنها را بحث های تعارض مناف   ستپاصی این نماینده چی ، ضر

اصتتتوا رفتاری مربوط به نمایندگان ستتتاگ ، نمایندگان  ،اع م هدا ای دریافمی آنها،  هر اونه گهره مندی مایل

ما  عمر کشتتتتور همستتتتا ه در   د. دقد  مشتتتتخ  یم کنا این ها ر  گرای آنها متلوب استتتتت کهستتتتاگ  چه رفتاری 

نگاران رس اصتتوا رفتاری رستتانه ها  افغا ستتتان که   استتت ستتند رستتیم  ک  عمر ایناستتت،  مصتتوب کرده  ا ر خیی

رای بعضتتتتتتر این ستتتتتتواا شتتتتتتا د گ استتتتتتتپ متلوب ینامتلوب رس چه رفتار گرای رستتتتتتانه انتخاب  در ی چه رفتار 

ر نامه می کیند رس اصتتتتتتتتتتتتوا رفتاری گوجود گیا د که چرا  ر قانوتر  نمی کیند، این  ک قانون  ا آئی  استتتتتتتتتتتتت که  میی

 
ً
 عمر جرم  دارد اصتتتتتوا رفتاری هم بحث های الرام آرسر قانوتر  داستتتتتخ این استتتتتت که مصتتتتتوب میشتتتتتود،دقیقا

 جرم انگاری نیستتتتتتتتتتت ود رس انگاری میشتتتتتتتتتت
ً
می کید چه  عمر ا ذکر میکند، خوب رس بدها ر  ند،هم مواردی که رساقعا

ی ر ر علت  ک قانون نمدتواند گررسد داخب مجلس رس  استتتتتتتتتتتت رس شتتتتتتتتتتتایستتتتتتتتتتتته  چی  هر درس را همرمان دارد، به همی 

در فرایندهای  عمر ما مترح میشتتتتتتتتتتتود،   درسم شتتتتتتتتتتتفافیت فرایندهای انتخاباتی  در این بخشمصتتتتتتتتتتتوب شتتتتتتتتتتتود. 

یم ا محورهای شتتتتتفافدمی ر انیم مفصتتتتتب یم تو  انتخاباتی  د به تعریف ق  گر یم اردبخش ارسا در رسا . در نظر ب ی 

 گرای تی طرقر اثر بخشتتتتتتد شتتتتتتفافیت در انتخابات اچ ک 
تی طرف رساقعا ستتتتتتیستتتتتتتم ک اینکه   . رچوب قانوتر

با د چون شتتما  ،ستتتاادراک  این زمدنه اصتتبدر  استتت.  خیی با هم متفارست بدهد نمایش تی طرقر   ا باشتتد 

  شتتتتان دیه که تی طرف هستتتتمی که در این زمدنه ما دچار هتتتتعف هستتتتتیم، 
در  ما هتتتتعف خیی شتتتتد د گتواتر

تقکیت این بخش اصتتتتتتب این ارائه گرای استتتتتتت.  خیی هتتتتتتعیفما داریم رس نمایش تی طرقر  این تصتتتتتتکیر ستتتتتتازی

 چ کطرف   استتتتتتتتتتتتتتت، از  ک
ً
تی طرقر را تعریف کند رس اینکه ارچوب قانوتر با د داشتتتتتتتتتتتتتتته باشتتتتتتتتتتتتتتیم که رساقعا

محور بعدی این است که  چیستپ این اصب ماجرا است که بشود از محافظت نمود. اثر بخش انتخابات 

ی توهتتتتتتتتتتتتتتدی  رس کنیم ارائته   ا مربوط بته فراینتدهتای انتختابتاتی ر  اط عتات مربوط بته  بخش  تک . یمهدتفستتتتتتتتتتتتتتی 

تتتتتتتد شتتتتتتتتود. در قباط عات  نکته  ب از انتخابات استتتتتتتتت رس بخش د  ر مربوط به بعد از انتخابات که با د منتزت

نامردها با اهداف رس گررسز آن این استتتتتتتتت که ، استتتتتتتتت اتفاق می ک استتتتتتتتت که خیی مهم اعتماد به انتخابات 

کت یم  استتتتتتتتتت که گررسزهای می گودن ایناز     . ستتتتتتتتتلیقه های مختلف مشتتتتتتتتتارکت یم کنند  همه ی مردم شد

ی  د در ننتتامردم رس نخبتته هتاتی ستتتتتتتتتتتتتتیتتا  گتو  استتتتتتتتتتتتتتتت کته رسیل    از گررسزهتای مهمش این ،ننتتد ک تصتتتتتتتتتتتتتتمیم ای 

 که رسقمی فردی ناراحت استتتتت رس ا ستتتتان  ، در این زمدنه مثایل هستتتتتکنند م مشتتتتارکت  ه فرایندهای انتخابات

ند، از ناراحمی ارس  م میشتتتتتتتتتتود فقط  ر رسد حرف ارس را میشتتتتتتتتتتنود رس ارس هم راحت حرف خود را می    رس  می 
ً
اصتتتتتتتتتتت حا
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ر زمدنته اوش دادن رس دهیم  تا نتدهیم،اوش   ارس  حتاا اینکته بته حرف می کینتد کته دلش ختایل شتتتتتتتتتتتتتتتد، یل همی 

در این زمدنه کشتتتتتور ما هتتتتتعف  که  ا د گپذیریماتفاق بستتتتتیار مهیم استتتتتت که ما در زمدنه آن هتتتتتعف داریم. ب

در زمدنه های  بخواهیم که کنیم رس از ستتتتتتتتتتتتتتلیقه های مختلفمشتتتتتتتتتتتتتتارکت جوتی   استتتتتتتتتتتتتتت که بحث این د،دار 

میخواهند حرف زیادی را د ده ام که  یهاستتاتید دا شتتگا د. گندهگرنن دهند رس حرف خود را مشتتورت  انتخاباتی 

خب مدیر مربوطه  کند،اجرا   چه کشتتتتتتتتتتتتت را حرف  کهبحث این خود را گرنند رسیل نمیدانند کجا رس به چه کس. 

راه اندازی  اناا تلگرایم   کچرا هر کشت   االن گبدنید  شتته باشتد، گیا د گیان کند. محدرسد ت دا ممکن استت

نتتدپ کرده رس  ر ،  تتک ار کنیم  گرار تختتابتتات تی نقان  تتک استتتتتتتتتتتتتتتت کتته ا ر بخواهیم عرض این حرف خود را می 

 با د تی طرف باشتتتتتتتند رس هم موستتتتتتتستتتتتتتات  حداقب هاتی نیاز دارد،
ام به گراگری در رس اشتتتتتتتخاص حکوممی ر هم الیی

طبیغ استتت که د  هر اونه مشتت ی رسجود داشتتته باشتت اتفاق گیفتد. ز قانون محافظت  کستتان ا رس نون گراگر قا

 ان عمر هم ،نداشتتته باشتتیم ا شتتفافیت ر  ا ر ما رسیل  خواهد گود،اجتمایع  تی اشتت اا ن فرآیند انتخاباتی رس رس هر 

تماد عمویم از ستتتتتتتتتتتلب اع را نداشتتتتتتتتتتتته باشتتتتتتتتتتتیم،انتظار داستتتتتتتتتتتخ و گودن در قباا اف ار عمویم رس نمایش رس ارائه 

ر ماجرای اخی  تشیید  ا  ید در گبدن د. این نتیجۀ قتغ رس خود به خود اتفاق میفت د،حاکمیت اتفاق میفت همی 

م شورایتوسط  ص حیت ها  عدم احراز  اگهام  د،اگهام نداشته باش رس  سواا کهن هبان ما ند د م کش   محیی

 هتتتتتعیف عمب  ف ار عمویمشتتتتتورای ن هبان در متقاعد کردن ا  شتتتتتان میدهد کهاین  ، کهتا زیادش از  م
ً
 قدنا

دن به درستتت متقاعد کردن رس داستتخ و گو در مورد حاکمیت هنوز  گنده به نظر  مهم استتت. رس این خیی  کرده

گرای تی طرقر اثر بخشتتتتتتتتتتتتد شتتتتتتتتتتتتفافیت   ارچوب قانوتر چ گبدنید  ک هتتتتتتتتتتتتعیف عمب میکند، اف ار عموم مردم

 تی طرف مدیریت ااین چ دپداشتتتتتتتتتتته باشتتتتتتتتتت اند مولفه هاتی یم تو  ده شتتتتتتتتتتد، مث  چهتوهتتتتتتتتتتدی دا
رچوب قانوتر

که زیر مجموعه رسزارت کشتتتتتور   استتتتتت، در حاا حاضر مدیریت انتخابات با ستتتتتتاد انتخاباتی استتتتتتانتخابات 

ر  کخب این ستتتتواا همیشتتتته گوده که  مدباشتتتتد، د که هر چقدر هم خوب تعارض مناف  ستتتتاختاری دار  همی 

درسلمی داریم که در کشتتتتتتتتتتتور  متعددی ما نهادهای دپباشتتتتتتتتتتتچرا با د اینتور  عمب کند باز مشتتتتتتتتتتت ب رسجود دارد. 

خب ما  ،مستتتتقب باشتتتند  د رس لت نباشتتتاز نظر ستتتاختاری رسابستتتته به درس که عملکرد آنها نیستتتتند رس ت ش شتتتده  

آمتده انتد رس بته استتتتتتتتتتتتتتم  مدتته در بستتتتتتتتتتتتتتیتاری از کشتتتتتتتتتتتتتتورهتا  را انجتام دهیم.  تار   هم مدتوانیم این گرای انتختابتات

ر مستتتتتتتقب از درسلت انتخابات رس  استتتتتتتفاده کرد  مدتوان از احراب مختلفدر ترکیب این تیم ها   کرده اند. تعدی 

 راری انتخابات تی طرفانه اثر بخشساز رس  ارهای گراطرا   در جلسات مشورتی این همدیل ا جاد میشود. 

ر رس شتتفاف  موهتتکش  الزم استتت. ح  نامردها رس شتتهررسندان  ستتبت به مشتتارکت در نظارت انتخابات  رسهم نی 

تتتا در مورد انتخاباتبستتتتیار هتتتتعیف  کشتتتتور ما   د  ری که در  ح  مدباشتتتتد،  بلکه عمویم،  مدباشتتتتد نه منحبت

بسته ای که گرای  در ما است، که رسحشتناک هعبف هستیم که مشارکت مردم در نظارت، نظارت عمویم 

م مستتتتتقیم رس غی  مستتتتتقیم ت ش یم کنی تهیه کرده ا م قرار داده ا م رس استتتتت جمهوری ینامردهای انتخابات ر 

 ک اتفاق مهم اع م نتایج به صتورت مکرر  . شتوند داده هاتی پیش از انتخاباتبا د منزتد  . نیم اگرست ها نآبه تا 

  رسجود دارند که این  ار را انجام میدهند رس شتتتتتتتمارشخب االن ستتتتتتتا ت های  رس لحظه ای در تلکیزیون استتتتتتتت. 

احستتاش  ا تاثی  می ذارد رس مردماهتتافه شتتده رس ررسی نموداره که تمام شتتد، شیتتتت هر حوزه ای  ، هر صتتندرسقی 

وتی  میستتتتتتتدون آفریقای جن در  . داستتتتتتتخ و باشتتتتتتتیممتل  گودن  رایانتظار مردم گ رس به یم کنند که در جریانند 

 بحث متغی  گرای مدیریت انتخابات  ک هیات دائیم دارند  عمر که رسجود دارد  مستتتتتتتتتتتتتتتقب انتخابات 
ً
الراما
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ر خوان، در بستتیاری از کشتتورها گودن   به صتتورت ماشتتی 
مترح نیستتت رس این اط عات مرتبط موارد انتخاباتی

ر خوان  عمر  ر شتتتتتتتتتود، ماشتتتتتتتتتی  ر رس  امپدوتر آنالی  ر میدهند. تمام اط عات ررس ارائه توستتتتتتتتتط ماشتتتتتتتتتی  کنیا به همی 

ر ترتیب ستتتتتتتتتتتایمی   د نظارت مستتتتتتتتتتتتقب یم کن د،رتیب  میستتتتتتتتتتتدون مستتتتتتتتتتتتقب انتخابات دار ت کشتتتتتتتتتتتور  انادا به همی 

ر صتتتتتفر تا صتتتتتد  ک  دارد.  اتمخصتتتتتوص انتخاب  آنجا  در  ستتتتتا ت گرای انتخابات ما داشتتتتتته باشتتتتتیم که همه چی 

ر ستتتتا ت کهشتتتتده باشتتتت طریفی  از چهکه مردم استتتتت   ذکر کرده  ا ررسش های نظارت عموم مردم ر  د مثب همی 

 ت ن هیر حاکمدته رس ام ان ش اایا ر ش ایمی دارند در آنجا ثبت شود.  ا  کنند در نظارت مشارکت   مدتوانند 

 است عرض اینرا در سا ت قرار داده است.  اصوا رفتاری ذکر شده همه  در رس تعریف جرا م انتخاباتی که 

ث  م داده شتتتتتتتتتوند. مردم اط ش به افرایش اعتماد عمویم با د  گرایداده های درسلمی مربوط به انتخابات  که 

که علت رد صتتتتتتتتتت حیت شتتتتتتتتتتما شتتتتتتتتتتود  افته که با د  صتتتتتتتتتت حیت احراب ستتتتتتتتتتیا  نامردهای انتخاباتی  در مورد 

که حمی   د مواهتتتتتتتتتتتتغ دار  ک هم شتتتتتتتتتتتتورای ن هبان  رسجود دارد رس اخت ف ستتتتتتتتتتتتلیقه هاتی  کخب  چیستتتتتتتتتتتتتپ 

  استتتتتتتتتت. بحث انتشتتتتتتتتتار عمویمهم علتش  ا بدهیم، ط عات دقیفی ر   می کیند که ما به خود افراد نمدتوانیم

 فرض کنید ا ده این گود ا ه افراد تک  
ً
ر نکردند مث  ته میشتتتتود که مشتتتت ب اخ قی داشتتتتته ا د به فرد افمکی 

کت در کنفرا س خار ی  ، د  ر شتتتتورای مده ارد صتتتت حیت شتتتترسیل فرد در عموم اع م میکند که به علت شد

رسد.  ر می  عرض  ن هبان در این مورد موهتتتتغ ندارد که دلیب اصتتتتی را اع م نما د، چون آگررسی شتتتتخ  از گی 

ر صتتتتتتتت حیت  ی  بحث استتتتتتتتت رس الزم استتتتتتتتت در مورد آنین اط عات مربوط به ارس در مورد تعدی  تصتتتتتتتتمیم ای 

ذرسق که فرآیند انتخابات را ساده سازی کنند.  ا خود درسلت رس حاکمیت مهم این است که  جدی تری بشود. 

 از اینجا گرای رای دیه  کهین فرایند رای دیه  ا
ً
فریقای آ   مث کنید رس ... از اینجا ثبت نام   مراجعه کنید،مث 

تتد هم  میستتتدو  ا اط عات جالمی ر ، مصتتتور کرده یند انتخابات را آمده رس فرآجنوتی  ن انتخابات انگلستتتتان منتزت

ارارش کرده رس اینکه هر کدام چه شتتتتتتتده   ا تخلفات ر  که تمایم  ارش مشتتتتتتت  ت رس تخلفات تعبی  ر ا  د مث  یم کن

اعتقاد داریم  ه ما همپ کشور ما این ها کجاست  در  است.  نتزد کردها مهمه این ها ر  2010رس در ساا است 

تمام ت ش خود را انجام داده استتتتتتتتتتتتتت تا تخلفر گوجود نیا د رس ا ر هم  ستتتتتتتتتتتتتتاد انتخابات در همۀ زمان ها  که

 کرده استتتتتتت اما 
 
دارند رس با د به  مردم ستتتتتتواا توجه نکرده اند کهاعتماد عمویم به  تخلفر گوده آن را رستتتتتتیدگ

ت تعارض مناف  گرای افرادی که الراما ،اتتخابمعیارهاتی گرای حفظ تی طرقر در ان هند! این ها داستتتتتتتتتتتتتتخ بد

تتتتتتتد شتتتتتتتتود.  ماجرای انتخابات مشتتتتتتتتارکت یم کنند  در   ای محور درسم شتتتتتتتتفافیت هدا رس  ارکنان درسلت با د منتزت

در که    ارکناتر   در حوزه انتخابات اع م عمویم داراتی هایاستتتتتتتتتتتتتت رس ستتتتتتتتتتتتتوم هم  دریافمی  لیۀ  ارکنان درسلمی 

بعد از انتخابات گیایند رس قبب انتخابات داراتی های خود را اع م نمایندرس ماجرای انتخابات نقش دارند که 

ا فستتاد  .  گرای کنیی محور چهار اع م عمویم اقدامات محافظمی از  گرر  شتتوند که تغدی  کرده استتت  ا خی 

شود تا از آنها حما ت چه اقداماتی می است اینکه نظارت عمویم بحثاست، که همان  ارارش ران تخلف 

ما چهار  قرار استتتتتت انجام شتتتتتود. م از این ها اکه گرای هر کداستتتتتت   محور پنجم گرنامه های آموز د  د. شتتتتتو 

ر  اری  است، ارسیل شفافیت ،ارائه یم کنیم تفسی  با  ساز رس  ار گرای این که با تعارض مناف  مقابله کنیم ارسلی 

 د،جستتتتتتتتتتتارت به خرو بده ، این استتتتتتتتتتتت که خود شتتتتتتتتتتتخ  اع م کند رس  کرد میشتتتتتتتتتتتود   گرای تعارض مناف  که 

دریافت هد ه گرای این افراد ممنکش استتتتتت. ستتتتتمت احراب از  کند. د اع م   گیاشتتتتتود  جستتتتتارت که نه مجبور 

چه به معنای رس تدار ات باز، تدار ات چه به معنای خرید  . اینکهمدباشتتتتتتتتتتتتتتد الرامات دادۀ بازه  بحث د  ر 
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بلند مدت  ا کوتاه استخدامات است  ات هم ممکنباالخره انتخاب باز گودن گرایشان اتفاق گیفتد. استخدام 

اتی رس  د مدت داشتتته باشتت ر م هاتی  میخواهند اینکه با تجهی 
ر رین آففستتاد  د مدتواند اتفاق میفتاین ها چه م انی 

ید. رسیل ا ر از قبب در  ک ستتتتتایمی تمام آن ه الزم استتتتتت از جمله ررسیه باشتتتتت  تدار ات قرار  ،های تصتتتتتمیم ای 

ی  آن در مورد  رس چ ونه با د  د به چه ترتیب باشاست  محور شود رس ... گیا د، مان  فساد میشود. تصمیم ای 

رس ها به چه ترتیب گوده استت  که تمام مناقصته مناقصته ها انتشتار عمویم بشتود  استناد  این استت کهبعدی 

 . نند ارس مردم بد شتتتتتتتود تمام  این فرایند شتتتتتتتفاف  هم رس در مرحله آخر اردد   طرف ها ارائه مشتتتتتتتخصتتتتتتتات تمایم

الیا ستتتتتتتتتایمی دار   مث   ه ماجرای مربوط ب تمام د رس به صتتتتتتتتتورت آن ین انجام میده را  تدار اتکه د  کشتتتتتتتتتور استتتتتتتتتیی

ر بکنیتد در مورد انتختابات اع م میشتتتتتتتتتتتتتتود رس هر تحقیفی انتختابات هم از طری  این ستتتتتتتتتتتتتتا ت  از طری  همی 

شتتایستتته رسجود دارد که  شی داده  کداده های مربوط به انتخابات  در مورد  اما قابب انجام استتت، ستتا ت 

تی دی اف  ی در قالبعب اخذ رااط عات م اتر ش ،اینکه از قبب مدباشد از جملهگرای عموم مردم  انتشار 

تتد شتتتود مث :  ستتتایمی   ا  رای دهندگان از  رس ... رس : خیابان آزادی 1ران شتتتعبه شتتتماره استتتتان تهران شتتتهر ته منتزت

ا یط دارند جنستتتتتتتتیت استتتتتتتتت رس بعد از  به چه ترتیبرس... اقلدمی  رس  ای قویماررسه ه  ،ستتتتتتتتن ،قبب گبدنند چه شد

ر ترتیب  انتخابات هم به داده های تفصتتتیی نتایج شتتتمارش  مشتتتارکت کنندگان رس ترکیب جمعدمی کید ب همی 

شود. که این  منتزد رس  ا صندرسق  حداقب تا ستی شعبه اخذ رای  رس...  منظور از تف یی این است که  آرا 

ود که آن استان حوزه انتخاتی منتزد میشدر ستی  ف است رس ا ر اشتباه نکنمهم در کشور ما بسیار هعی

ا  ی ندارد. استتتتتتتتتتاندارد داده های هم استتتتتتتتتت دارای ختا رس اشتتتتتتتتتتباه  مکند ماستتتتتتتتتتاندارد یم کن که  اری همر خیی

اع م یم  ا رس آمار ثبت رای دهندگان ر  آیند  دارند یم ا ها که بحث ثبت نام رای دهندگان ر این کشتتتتتتتتتتور  باشتتتتتتتتتتد. 

سا ت به صورت زنده  رس در  شعب اخذ رای منتزد میشود د رس نتایج آرا به تفکیک آ  ندوزیلند یم ، مث  نند ک

کشتتور کررسا    مدباشتتد.  2016ستتاا  د که مربوط بههم قالب اکستتب میدهرس هم قالب تی دی اف یم آ د رس 

ر ترتیب  تتتتتتد میکند. که ارد  ستتتتتتتا ت د  کهم به همی   داده هاتی را منتزت
ر اما تجربه خیی جالب کشتتتتتتتور  هم ی 

ر که د  آمد پیش  88بحمی شتتتتبیه ماجرای  کاندرسنری   اخی  کشتتتتور های    از انتخابات در  استتتتت. اندرسنری 

 ممکن گود ، ستتواا شتتد  د رس گرای آنها احراب مخالف گودن رس  ا جاد شتتد  رابته با صتتحت انتخابات ترد د 
ً
رساقعا

راه اندازی کردند به استتتتتم   ا ستتتتتایمی ر  ک  آمدند رس عده خودجوش  ک نرد ک شتتتتتود که به ماجرای کشتتتتتور ما 

مندرس نفر به صتتتتتورت دارسطلبانه مشتتتتتارکت کردند  700 . اا دمیلو ستتتتتا ت  ارس  انه تصتتتتتکیر شتتتتتمارش آراء هر هیر

ه ست که شمرداگراه ای   کاین  است تصکیر هم  م رس گیش مشخ در گبدنید  کردند.   منتزد  ا صندرسق ر 

 سه نامرد د گرای ریاست شده رس 
ً
رای داده  نفر  383سویم  6070درسیم  316ارسیل  داشتند که جمهوری مث 

تتتتتتتد کرد ا تمام گراه ها ر  عکسند رس . آمداند  رسجود داشتتتتتتتتته گراه  چند هرار  ا ده هرار  ا شتتتتتتتتا د گیشتتتتتتتتیی  ند منتزت

رسش کردند همه استتتتتتتتتتتتتت،  کرده گودند   هزینه ای که اینها  ند. مردیم شتتتتتتتتتتتتتمردند رس ثبت د جدتایل کرد را این ها شد

ستتتتتتته دهم درصتتتتتتتد  ج آننتایکه   رس نتایج را با ستتتتتتتتاد انتخابات آنها مقایستتتتتتته کردند  گود.  دالر  54 گرای ستتتتتتتا ت

ر  ار را در ا کردند هاین  اری که این . اخت ف داشتتتتتتتتتت این گود که خود مردم مشتتتتتتتتتارکت کردند رس مشتتتتتتتتتابه همی 

 د. دالر خیی ارزشتتتتتمند گو  54د  ه  د خب خیی ارزشتتتتتمند گو  کشتتتتتور خودمان هم مدتوا ستتتتتتیم انجام دهیم. 

 مدته ای تاستتتتتتتیس کرد   با د مشتتتتتتتارکت پیدا کنند خود مردم انتخاباتی  نکه در رابته با اخذ تصتتتتتتتمیمات مهمای

رس به طور خاص ع رسه دپ چه ایرادی دار ، نظر خوایهرس  مردها با نامثب  مدته رایرتر به منظور ارتباط مدارسم 
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که با  ک   د  میستتتتتتتتتتتتتتدوتر دار   ک آفریقای جنوتی  . مث  کنند مشتتتتتتتتتتتتتتارکت  هم گر مردم خود نمایندگان احراب 

 به رسجود گیا ک  با احراب رایرتر کند رس مرتب است که شده  قانوتر م لف
 
 رسرند. تعامب رس د الوگ

که صتتندرسق این بحث از ستتاا اذشتتته مترح شتتد   . فیت صتتندرسق های آراستتتبحث آخر که بحث شتتفااما  

 ک های ما شتفاف نبود 
ی
 پیش  د شتفاف نباشت ر صتندرسق ا  داخب آن مشتخ  باشتد. ه  عمر صتندرسق

ی
چه اتفاق

نیمه  رس توهتتتدی داد م که صتتتندرسق با د ت  د کرد م  خب  ک اینکه می کیند از قبب پر شتتتده استتتت.  آ د  یم

  کصتتندرسق شتتفاف با نیمه شتتفاف   د. شتتفاف باشتت
ی
 ممکن صتتندرسق شتتفافد رس آن این استتت که در دار  فرق

فقط مشتتتتتخ  رسیل نیمه شتتتتتفاف ،  یم خصتتتتتوا افراد خدشتتتتته رسارد شتتتتتود استتتتتت رای خوانده شتتتتتود رس به حر 

ستتتاز رس  ار این اتفاقات گرای صتتتندرسق ها افتاد. الحمدهلل در انتخابات قبی میکند که صتتتندرسق خایل استتتت رس 

ر  ر ساز رس  اری است.  بعدی ساز رس  ار درسربی   درسربی 
ً
ی از فساد   است اساسا چه در کشف رس که چه در پیش ی 

ا فستتتتتاد کشتتتتتورهاتی که مدباشتتتتتد رس   فستتتتتاد خیی  ارآمد  ر  مشتتتتت ب جدی داشتتتتتتند با ستتتتتاز رس  ار  در کنیی به درسربی 

ی  مدتوان شتتتمارش آرا بصتتتورت زنده دخش شتتتود رس ام ان دانلود  دستتتت پیدا کردند. موفقیت های چشتتتم ای 

ر بستیار زیاد ستوایل ک خب   آن هم باشتد.   استت، داستخ این استت که  گوجود یم آ د که هزینه نصتب درسربی 

ر دارند بسیاری از مراکر، مساجد، مدارش،  در حاا حاضر سواا اینه که   رفته اند، عمر به این سمت  درسربی 

رسش کرد، مندانه ای گیا م رس  میشتتتتتتتتتود با  ک بعدی این استتتتتتتتتت که بحث  میشتتتتتتتتتود از آنها شد  آن ستتتتتتتتتاز رس  ار هیر

ر  هد که یم خوااستتتتتتت   مجموعه ای   کالخره شتتتتتتعبه اخذ رأی با مث   ک ، مجهر کرد  ا مجموعه ها ر  درسربی 

ر میکند رس به آن مجموعه می کید که ارف چند درسلت  د،داشتتتتتتتتتتتتته باشتتتتتتتتتتتت با هزینه خود آن مجموعه را تجهی 

  تمام شتتد اما ارائۀ ما  ستتاا هزینه آن را به درسلت پرداخت کند. 
ً
در رابته با انتخابات  بستتیاری از مستتائب قدنا

استتتفاده یم رس در خدمت گرراواران هستتتیم  استتتا ر نکته ای  استتت. پرداخته  شتتده  آنها  که به  ماند  باقی یم

 کنیم .  

 


