
 

 

  شفافیت بر مبتنی پیشنهادات
 جمهوری ریاست تلویزیونی مناظرات برای

 1396؛ فروردین (در حال تکمیل)  نویسنسخه پیش

 مقدمه .1

بین نامزدها امروزه تبدیل به سننننتی شنننده اسنننت  ه تقریبا تما  اری مناظرات انتخاباتی گزبر 
دانند. در رعایت    میشننودخ دود را ملز  به ها به نوعی انتخابات برگزار می شننورهایی  ه در   

است. ی گذشته انجا  گرفتهایرا  هم به همت سازما  صداوسیماخ این اقدا  شایسته در دو دوره
در این میا  این نکته  ه اسناسنا برگزاری مناظرات برای  گاهی و شننادت عمو  مرد  از نامزدها 

رد  در فر یند برگزاری اسننتخ باید مورد عنایت بیشننتری قرار گیرد. از این جهت مشننار ت دود م
ضروری می صورتی  ه فضای مناظرات انتخاباتی رنگ و بویی از  تعامل مناظرات الز  و  نماید. به 

 شود.مرد  و نامزدها را در بر داشته باشد. با توجه به این مهم پیشنهاداتی به شرح ذیل تقدیم می

 امکاناتی نظیر: (خ باmonazere.i« )مناظرات انتخاباتی»استقرار دائم سامانه  .2

 توضیحات )به ادتصار( ماژول

  شنایی

 

هاخ با نمایش ماژول  شنایی با نامزدهای ریاست جمهوری و پیشینه تاریخی   
 هایی نظیر:ویژگی

 فردی مشخصات 
 وابستگی حزبی 
 هااموال و دارایی 
 ها )اقتصادیخ فرهنگیخ اجتماعی(وعده و وعید 
 معاونین و وزرای پیشنهادی 
  برنامه چند سالهارائه 



 

 

 

رصد 
 هاوعده

 های نامزدها از گذشتهثبت و نمایش  لیه وعده ●
 های نامزدها در زما  مناظرات انتخاباتیثبت و نمایش  لیه وعده ●
گیری از مرد  نسبت به هر وعده )نسبت به تحقق یا عد  امکا  گزارش ●

 تحقق وعده(

 مشار ت مرد  در طراحی سؤاالت مناظره ● سؤاالت
 مرد  در انتخاب سواالت مناظرهمشار ت  ●

شفافیت 
 داوطلبانه

 در محورهایی نظیر:

 هادارایی و در مدها شفافیت 
 انتخاباتی هایهزینه و منابع شفافیت 

 تعهد رسمی نسبت به مواردی نظیر:امضا و  تعهدات

 منافع تعارض ارائه 
 نخواهد لجیستیک و مالی  مک عنوا  هیچ به  شور از دارج از اینکه 

 گرفت.
 ادعاهای از یمورد شد مشخص اگر شودخنمی مندبهره دولتی  مک هیچ از 

 ... شود چه و چه بوده دروغ وی

دریافت 
 گزارشات

 های احتمالی مناظره دروغتناقضات و  به نسبت مردمی گزارشات دریافت
  نندگا 

  جایزه به گزارشات درستاهدای 

 رشیو 
 مناظرات

 مناظرات مکتوب متن ارائه 
 نها تصویری  رشیو  



 

 

 

 نند )پس از ها استناد میارائه اسناد و مدار ی  ه نامزدها در مناظرات به    مستندات
 هاخ گزارش و هرگونه سند مورد اشاره نندگا (؛ نظیر دادهمطالبه و ادذ از مناظره

 دیگر پیشنهادها .3

  ها و منظور درج وعدهاستفاده از مانیتور بزرگ پشت سر نامزدها به جای د ور ثابت؛ به
 ماندهخ ...نکات مهمخ زما  باقی

 های دبری و تلویزیونی در راستای  موزش و ترویج تجارب جهانی مرتبط با سادت گزارش
 الذ رهر یک از پیشنهادات فوق


