
  

  

  حرکت: پیرامون
  »مجلس انتخابات نامزدهاي داوطلبانه شفافیت«

 نیا بدهد؛ قرار مردم اریاخت در واضح طور به را خودش عملکرد یاسالم يجمهور در مسئول که است نیا شیمعنا تیشفاف
  )26/09/1388(مقام معظم رهبري  .بکنند هم دیبا است، تیشفاف يمعنا

 خود، ارک يپاسخگو باشند؛ پاسخگو دیبا همه ران،یمد و مأموران آحاد تا يرهبر خود از گانه، سه يقوا کشور، هیبلندپا مسئوالن
 کی نیا ست؛ا ییپاسخگو يمعنا نیا اند؛گرفته که یمیتصم و اندآورده زبان بر که یسخن يپاسخگو خود، میتصم يپاسخگو

  )26/01/1383(مقام معظم رهبري  .میباش بندیپا آن به دیبا همه و است یاسالم قتیحق

 اطالعات. شودمی عجیبی هايخواريویژه موجب بعضی، دون افراد از بعضی به اطالعات بودن محدود اطالعات، بودن محصور
  )26/05/1390 انقالب معظم رهبر. (بگیرد صورت اطالعات سازيشفاف باید. بشود عمومی باید

 و یدبدان تا کنممی عرض مردم شما به کنم؛ نصیحت را مسؤوالن زبانی بخواهم که نیست این فقط کنم،می عرض من آنچه
 ویم،گمی را این خودم به و گانهسه قواي در حکومتی کارگزاران و اندرکاراندست و مسؤوالن به. کنید مطالبه و بخواهید
  )15/04/1383(مقام معظم رهبري  .باشیم پاسخگو و کنیم عمل و بدانیم موظف را خودمان که این براي

 .ندارند مردم مشارکت به ياعتقاد قتاً یحق اما آورند؛یم را مردم اسم هایبعض. مردم مشارکت به یواقع دهیعق مردم، به اعتماد
 مشارکت به اعتقاد و مردم به اعتماد بر یاسالم يجمهور يبنا. ندارند اعتماد مردم به اما آورند؛یم را مردم اسم یبعض

  )24/09/1387(مقام معظم رهبري  .است مردم
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  مقدمه 1

  حق اطالعاتی مردم .1-1

است که آگاهی از آنها حق مردم، و ارائه آنها وظیفه قطعی و یقینی حاکمیت است. این اطالعات  شمارشانبوهی از اطالعات قابل 
شدن نهبهیهاي غیرضرور، ، کاهش فساد و هزینهدر عملکردو کارآمدي  در تصمیمو صحت ساز افزایش توانمندي از یک سو زمینه

هاي فرآینددر  یمردم هايگسترش مشارکتز خرد جمعی و مندي ابهرهساز ، و از سوي دیگر، زمینههافرآیندساختارها و 
 ، و در نتیجه افزایش اعتماد ونهادهاي حاکمیتیها و عملکردهاي مسئوالن و بر فعالیتعمومی ، و ارزیابی و نظارت سازيتصمیم

  پیوند میان مردم و حاکمیت خواهد بود.

خود بایستی اطالعات بسیاري را در اختیار مردم قرار دهد؛ اما حاکمیت حسب وظیفه شرعی و قانونی الذکر، رغم ضرورت فوقعلی
گیرد که در اختیار مردم قرار میهم آن بخش کوچک از اطالعاتی  شود، بسیار ناچیز است.متاسفانه حجم اطالعاتی که منتشر می

درستی شناخته ه و نیز حاکمیت ب . در مجموع حق اطالعاتی مردم توسط خود مردم1عمدتاً از شیوه و کیفیت نامطلوبی برخوردارند
  کند.اثبات میموضوع روشن ضرورت امر به معروف و نهی از منکر حاکمیت را در این  نقصاننشده و این 

  شوراي اسالمی مجلسترین مصداق: مهم .1-2

. این شود، اطالعات ناظر به مجلس شوراي اسالمی استاطالعاتی که آگاهی از آنها حق مردم شمرده می ی ازانبوهبخشی 
گذار و ترین نهاد قانوندانست، چرا که مجلس شوراي اسالمی مهمآنها ترین ترین و ضروريتوان از جمله مهماطالعات را می

  وجود آورد. ه تواند نقصان مهمی را در روند حرکت کشور بنظارتی کشور بوده و هر گونه ضعف یا آسیب در عملکرد آن می

بسیار گیرد که در اختیار مردم قرار میهایی شاخص، تعداد 2المللیشاخص اطالعاتی قابل تصور و استاندارد بین 90از میان بیش از 
نشانه این محرومیت این است که در پایان هر دوره از مجلس، شناخت عموم مردم از نمایندگان خود در حد اسم است،  ناچیز است.

زي تحت اي کنند. چینسته باشند خود را (از طریق مسیرهاي سالم یا ناسالم) رسانهکه توااز نمایندگان آن دسته نسبت به مگر 
ز نیشوراي اسالمی مجلس فعال در مندان عنوان ارزیابی عملکرد نمایندگان مجلس وجود ندارد و محورهاي آن حتی براي دغدغه

  .نشده استدرستی شناخته ه ب

  »عاتقانونی کردن ارائه اطال«دشواري راهکار مستقیمِ  .1-3

                                                   
هاي هاي مختلف و عدم وجود سامانه واحد اطالعات حاکمیتی / بروز نبودن اطالعات / استاندارد نبودن قالبهاي سایتپراکنده بودن اطالعات در جاي جاي بخش 1

وند (حسب تدارك قانون انتشار و ارائه اطالعات / استاندارد نبودن ساختار ارائه اطالعات / فرض عملی محرمانگی اطالعات حاکمیتی، مگر آن دسته که درخواست ش
) / عدم وجود قانون مرتبط با بازنشر اطالعات حاکمیتی API) / عدم امکان فراخوانی و دریافت اطالعات به صورت ماشینی(1388مصوب  –دسترسی آزاد به اطالعات 

... / 
را از این آدرس به دقت » اسالمی شوراي مجلس در نظارت و مشارکت شفافیت، به ناظر مهم اطالعاتی شاخص نود«ها، مطلب براي آگاهی از تنوع این شاخص 2

 http://transparency4iran.ir/post/207 مالحظه فرمائید:
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گاه آتمایل برخی نمایندگان با وجود قانونی کردن ارائه این حجم از اطالعات کار بسیار دشواري است. رغم ضرورت یاد شده، علی
 »طرح الزام مجلس شوراي اسالمی به افشاي اطالعات الزم به عموم مردم«مند، اما به دلیل فقدان بلوغ سیاسی الزم، دغدغهو 

  چه باید کرد؟پس گذر نخواهد کرد. نیز از گره کمیسیون مربوطه به صحن عمومی نرسیده، 

  راهکار موفق: شفافیت داوطلبانه .1-4

را دور » تآور شفافیدشواري تصویب قانون الزام«تواند سد و مانعِ بزرگِ کارهایی که میالمللی، یکی از راهبه شهادت تجربه بین
  .شودمیذکر  ، مورديبه عنوان مثالکشورهاي مختلفی تجربه شده است که  است. این مسئله در» شفافیت داوطلبانه«بزند، تجربه 

در ایاالت متحده، قانونی براي الزام نمایندگان کنگره (مجلس سنا و مجلس نمایندگان) به افشاي عمومی آراء موافق یا مخالف 
 در اختیارتوسط نمایندگان هر دو مجلس  این اطالعات اکنون به صورت کامل ،هاي مختلف وجود ندارد. با این حالآنها به طرح

را به این کار ملزم کرده است. داستان از این  نمایندگان. در واقع چیزي به اسم بلوغ اجتماعی و فشار سیاسی 3گیردمردم قرار می
صورت داوطلبانه اقدام به افشاي اطالعات آراء خود کردند. با این کار، مردم و ه تعدادي از سناتورها ب 2009قرار است: از سال 

اي دهتقبیح سایر نمایندگان، تقاضاي فزاین و آشنا شده و ضمن تقدیر از عمل آنهاآنها  ارائهضرورت فایده این اطالعات و ها با رسانه
این رویه تا  و شدتیب تدریجاً بر تعداد نمایندگان داوطلب افزوده را نسبت به افشاي داوطلبانه این اطالعات اعمال کردند. بدین تر

  سال، این افشا با پشتوانه بلوغ اجتماعی، به یک عرف و ضرورت سیاسی تبدیل شد. 3جایی ادامه پیدا کرد که در عرض 

که از ، ) نیز وجود دارد4ستنده »ادراك از فساد«رتبه و امتیاز تجارب مشابهی در کشورهاي حوزه اسکاندیناوي (که داراي برترین 
  گذریم.تفصیل آنها می

  »مجلس انتخابات نامزدهاي شفافیت داوطلبانه«چیستی  2

  کلیت ایده .2-1

امر به معروف و نهی از منکر حاکمیت نسبت به ارائه « غایتِ ،از نظر هدف» مجلس فیت داوطلبانه نامزدهاي انتخاباتشفا« حرکت
 شفافیت«مبتنی بر  ايایده ،، و از نظر راهبرد»و سپس نمایندگان مجلس انتخابات ياطالعات حق مردم، با اولویت نامزدها

، یک حرکت ملی و در چارچوب قانون اساسی و تحت حاکمیت جمهوري اسالمی حرکتاین  را در پیش گرفته است.» داوطلبانه
مدت هاي محدود و کوتاههرگز دغدغهود در مسیر خایران، در راستاي منویات رهبر معظم انقالب، فراحزبی و فراگروهی است و 

  کند.جناحی را دنبال نمی

  :که در ادامه توضیحی در رابطه با هر یک ارائه گردیده است شدهاصلی تشکیل  مؤلفهاز سه حرکت کلیت این 

 مرامنامه شفافیت داوطلبانه؛ 

 سایت شفافیت داوطلبانه؛ 

 ها و مطالبات مشخص؛نگارينامه 

                                                   
3 https://www.govtrack.us/congress/votes 
4 http://www.transparency.org/cpi2014/results 
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  »داوطلبانه شفافیت مرامنامه«اول: مؤلفه  .2-1-1
، متنی »5داوطلبانه شفافیت مرامنامه«یا به اختصار » اسالمی شوراي مجلس انتخاباتی نامزدهاي صداقت و شفافیت مرامنامه«

شته گردد. این نوشفافیت داوطلبانه توسط نامزدهاي داوطلب اعالم میحرکت هایی است که در ترین مؤلفهموجز و حاوي اساسی
  بدین ترتیب نگاشته شده است: در چهار صفحه و

 که راهبر این حرکت هستند؛ ،از فرمایشات روشنگر رهبر معظم انقالب یتاصفحه اول: عبار 

 گردد؛صفحه دوم: توضیحاتی پیرامون این حرکت که از لسان نمایندگان داوطلب ارائه می 

  دهد؛ا تشکیل میاصلی این مرامنامه ربخش صفحه سوم: محورهاي شفافیت و تعهد داوطلبانه، که 

  که بیانگر تعهداتی تکمیلی پیرامون انتخابات و مجلس هستند.» سایر تعهدات«صفحه چهارم: حاوي 

  شوند:خود به دو دسته تقسیم میکه در صفحه سوم قرار دارند  محورهاییاما 

 :(پیش از انتخابات) ط بایستی اطالعات مرتب با متعهد شدن به آنهانامزدها محورهایی که  محورهاي شفافیت داوطلبانه
 با هر یک را پیش از انتخابات به مردم اعالم عمومی نمایند؛

  محورهاي تعهدات داوطلبانه (در صورت برگزیده شدن در انتخابات): محورهایی که با متعهد شدن به آنها، فرد صرفاً در
 اهد بود.موظف به ارائه آن اطالعات خو ،»انتخاب در جایگاه خطیر نمایندگی مجلس«صورت 

  توجه به چند نکته الزامی است:با این متن در رابطه 

  ن راآقرار دارد. نمایندگان داوطلب به آن استناد کرده و  ترین رکن این حرکتترین و مهماصلیاین نوشته در جایگاه 
 دهند؛سرلوحه حرکت خود قرار می

 مند،همند و دغدغاست. لذا سایر افراد عالقه ت مجلسانتخابامتمرکز بر نامزدهاي  ،شفافیت داوطلبانه از طرح این مرحله 
 همچون هاي متنوعتواند خود را در قالب. این حمایت میبپیوندند» حامیان شفافیت در مجلس«توانند به جرگه می صرفا

 ؛دکننمایان اي هو به صورت رساناین حرکت در تقدیر و حمایت از هایی و تحلیل هاارائه متن ها،، بیانیههامصاحبه

 ن توانند با پیوست، بدین معنا که آنها میالزامی نیستمندرج در صفحه سوم  محورهاي همهنامزدهاي داوطلب به  تعهد
 ، به صورت داوطلبانه تنها به شفافیت یک یا چند محور متعهد گردند؛»حامیان شفافیت در مجلس«به جرگه 

  ؛»داوطلبانه شفافیت« سایتدوم: مؤلفه  .2-1-2
 هاییتوانند اطالعات خود را روي هر فضایی تحت وب بارگذاري نمایند، با این حال ضرورتهر چند منطقاً نامزدهاي داوطلب می

  شده و در اختیار مردم قرار گیرد: تجمیعکه این اطالعات به صورت یکجا  شودموجب می

 ضرورت استاندارد بودن اطالعات وارد شده توسط نامزدها؛ 

  مقایسه و تحلیل نامزدها از نظر اطالعات شفاف کرده یا متعهد شده؛ضرورت امکان 

 ؛تحلیل و ارزیابیجاي کلیه اطالعات توسط مردم، در راستاي انجام ضرورت در اختیار داشتن یک 

                                                   
  این نوشتار قابل دستیابی است. 1متن مرامنامه در ضمیمه  5
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ایت سرود این وبنموده است. امید می سایتیاقدام به طراحی و اجراي وب از مدتی پیشحرکت این مرکزي  ستاددر همین رابطه 
  ماه قابل استفاده باشد.هاي ديشده و نسخه نهایی آن نهایتاً تا نیمه سازيدر چند فاز طراحی و پیاده

  نکته الزامی است: یکسایت توجه به در رابطه با این وب

 هاي رایج و به سادگی قابل قالبدر  ،و بدون هیچ محدودیتی عموم مردمسایت توسط کلیه اطالعات مندرج در این وب
اي است که هیچ مزیت اطالعاتی را در اختیار سایت به گونهطراحی این وبدر واقع بارگیري و دریافت خواهد بود. 
 دهد.طراحان یا مالکان آن قرار نمی

  مطالبات؛ و هانگارينامهسوم: مؤلفه  .2-1-3
جرگه چه ین اپیوندند. جدا از آنکه انگیزه این افراد براي پیوستن به میراحتی به این حرکت ه ب اي از نمایندگانعده القاعدهعلی

بال در قاعتنایی کرده و اي از نامزدها نسبت به آن بیخواهد ساخت. با این حال عده ترگستردهباشد، حضور آنها جمع حامیان را 
» جتماعیا ها و مطالباتنگارينامه«تحت عنوان  یبسیار مهم باید اقدام ،. براي شکستن این سکوتخواهند نمودآن سکوت اختیار 

د ها، افراها، تشکلاحزاب، فراکسیونهایی خطاب به نامه. در این حرکت، صورت گیردهاي دانشجویی و مردمی از سوي تشکل
در که  خواهد شدنگاشته مجلس و نیز نامزدهاي مجلس شوراي اسالمی گذشته سرشناس از سیاسیون، نمایندگان فعلی و ادوار 

ت این حرکت ملی و مردمی حمایاز و نموده اعالم موضع » داوطلبانه مرامنامه شفافیت«شود نسبت به درخواست مینامه از آنها  این
استفاده در معرض دید اطالع و ها براي متن این نامه به همراه پاسخ این افراد و جریانقید خواهد شد که  آنکنند. همچنین در 
  .گرفتعموم قرار خواهد 

  سطح اتفاق خواهد افتاد: دو درنگاري این نامه

  شود که در رابطه : در جلسه نشست خبري، به صورت عمومی از همه خواسته می)در نشست خبري( عام مخاطببا
 و این حرکت اعالم موضع نمایند. مرامنامهبا 

  صورت یک به یک نوشته ه ب با مخاطب واحد و : پس از نشست خبري، نامه)پس از نشست خبري( خاص مخاطببا
ها گاريناجراي حرکت هم به این ترتیب است که در هر استان و شهرستان، هر تشکل این نامه فرآیند. شودمیو ارسال 

د تا واهخمیدهد و از آنها نام کرده و سایر سیاسیون سرشناس انجام میهاي فعلی و سابق، داوطلبان ثبترا به نماینده
که در اختیار دارد به اطالع عموم مردم شهر ارتباطی هاي . آنگاه پاسخ آنها را از طریق کانالدم نماینالموضع خود را اع
  رساند.و استان خود می

  است: ضرورينکته  اینها توجه به نگاريدر رابطه با این نامه

 د حرکت ملی است و بای :گیري سیاسی وجود داشته باشدموضعنبایستی هیچگونه و مطالبات ها نگاريدر این نامه
کلیه افراد و بدون در نظر گرفتن مالحظات جناحی یا حزبی بایستی صورت کار خطاب به . لذا این برخورد شودفراجناحی 

 گیرد.
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  »شفافیت داوطلبانه«سؤاالت پرتکرار اولیه پیرامون حرکت  3

  بیایند؟» بانهشفافیت داوطل«سؤال: چه تضمینی وجود دارد که نامزدهاي انتخاباتی به سمت  .3-1

  هیچ ضمانت قطعی (نظیر ضمانت قانونی) وجود ندارد، با این حال:

 کشاند:هایی وجود دارد که آنها را به این سمت میها و محركانگیزه 

o ها؛نیاز جدي نامزدهاي انتخاباتی براي کسب امتیاز براي پیروزي در انتخابات، به ویژه در شهرستان 

o دم بر نامزدهاي غیرحامی، به منظور پیوستن به این حرکت ملی؛ها و مرفشار روزافزون رسانه 

  ،نیازي به پیوستن حجم عظیمی از نامزدها به این حرکت نیست. همانطور که در مقدمه این نوشته ذکر گردیده است
عی و جتماشود با گذشت زمان بلوغ اانداز کرده و سبب میوجود حجم حداقلی از حامیان، نیز این صدا را در کشور طنین

ها و تأییدیه آنها، براي این حرکت سیاسی آن به وجود آید. به همین دلیل پیوستن تعداد معدودي از نامزدها و مصاحبه
 کند.کفایت می

 اي از نامزدان از این حرکت اعالم حمایترود که جمع گستردهبا این حال با ارزیابی شرایط کشور و نیز انتخابات، امید می 
 ءاهللا.نمایند، انشا

  سنجی اطالعات درج شده در سامانه توسط نمایندگان داوطلب وجود دارد؟سؤال: چه تدبیري به منظور صحت .3-2

سنجی، خود بخشی از حرکت است. در در این فاز تدبیري وجود ندارد، و البته نیازي هم وجود ندارد، بلکه این عدم امکان صحت
 این رابطه توجه به چند مطلب الزامی است:

 اول: رویکردهاي مبتنی بر شفافیت و خوداظهاري (که در مقایسه با رویکردهاي متمرکز حاکمیتی براي مبارزه با  مطلب
ردد، گتر و مؤثرتر است) داراي مکانیزمی خودکنترل است، بدین صورت که آنچه اعالم عمومی می، بسیار موفق6فساد

 . 7گردددر آنها حداکثر می گیرد، لذا ریسک کشف جرمدر معرض ارزیابی همگان قرار می

  مطلب دوم: امکان دستیابی به بسیاري از محورهاي اطالعاتی ذکر شده به صورت سیستمی وجود دارد. در فاز بعدي این
 این امکان» نامه داخلی مجلسطرح اصالح آیین«حرکت، مبتنی بر این ضرورت و مطالبه احساس شده، با نگارش 

هاي مجلس در اختیار عموم مردم قرار گیرد. اد داوطلب به صورت سیستمی از دل سامانهگردد تا اطالعات افرفراهم می
 به این ضرورت در متن مرامنامه شفافیت داوطلبانه نیز اشاره گردیده است.

 واقص شود، علیرغم نمطلب سوم: نیاز به توضیح نیست که وضعیت جدیدي که از استقرار الگوي خوداظهاري ایجاد می
، تر است. این مسیرصورت گام به گام و در طول زمان تکمیل خواهد شد) از وضعیت کنونی بسیار سازنده آن (که به

 مسیري است که باید طی شود ...

  کنند؟ نامآن ثبت در تا وجود دارد کاندیداها براي مطلوبیتی چه خود، بحرانی حجم به رسیدن سایت از سؤال: قبل .3-3

                                                   
 هاي نظارتی و نیز بتازگی، تأسیس سازمان مبارزه با مفاسد اقتصادي!نظیر وجود انواع و اقسام دستگاه 6
گیرد، بدین ترتیب و باالخص رقبا قرار میها، این فهرست در معرض نگاه دوست و آشنا و همسایه صرفا از باب نمونه، در بحث خوداظهاري فهرست اموال و دارایی 7

  هاي نظارتی!رسد، خیلی بیشتر از قدرت اکتشاف دستگاهاحتمال کشف اعالم خالف واقع به حداکثر می
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که  گرددپیوندند نیست، در پاسخ عرض میحرکت ضرورتی بر کثرت افرادي که به آن میضمن تذکر مجدد این که در این 
  »:مجبوریت«و دیگري » مطلوبیت«عضویت در حرکت شفافیت داوطلبانه از دو مکانیزم برخوردار است، یکی 

  :افرادي که 2پیوندند؛ می) افرادي که قلبا با این حرکت موافق هستند و به آن 1مطلوبیت این عضویت متعلق است به (
 پیوندند؛براي کسب امتیاز به آن می

 ،ن ها و مردم به تدریج به ایها، فشار رسانهنگاريمتعلق است به افرادي که تحت تأثیر نامه اما مجبوریت این عضویت
ا ایجاد ن راستهاي مرکزي و نیز شهرستانی، فشار اثرگذاري در ایپیوندند. امید است با تالش جدي تشکلحرکت می

 گردد.

 شود.سایت تنها از مسیر مطلوبیت آن ایجاد نمیلذا پیوستن به این حرکت و درج اطالعات در وب

  کند؟می حل را یا ناکارآمدي در مجلس فساد مشکل چگونه دقیقا حل (شفافیت)راه سؤال: این .3-4
طالعاتی از هر نهاد، زمینه ارزیابی عملکرد، پاسخگویی هايِ متعددِ اشفافیتِ شاخص». حل استحل نیست، مقدمه راهشفافیت راه«

 کند. توضیح این موارددر قبال اقدامات، مبارزه با فساد، افزایش کارآمدي، افزایش اعتماد و مشارکت مردم به آن نهاد را فراهم می
 .8طلبد که از حوصله این نوشته خارج استتفصیلی را می

  بی عملکرد نمایندگان است؟ارزیا آیا یکی از اهداف این حرکت، .3-5

. لذا تواند دستمایه ارزیابی عملکرد قرار گیردگیرد که این اطالعات میخیر. مبتنی بر این حرکت، اطالعاتی در اختیار مردم قرار می
ا ر هاي شهرستانی، این اطالعاتگردد که مجموعههر چند خود این حرکت دنبال انجام چنین کاري نیست، با این حال توصیه می

 بخشی از معیارهاي ارزیابی قرار دهند.

 شود؟گانه محقق می 15آیا ارزیابی عملکرد نمایندگان در مجلس، صرفاً با ترکیب این اطالعات  .3-6

شود که محورهاي ذکر شده تنها هاي اطالعاتی متنوعی حاصل میخیر. ارزیابی عملکرد خوب یک نماینده از ترکیب شاخص
و در حال  اي استهاي در کنار یکدیگر نیز تا حدي سلیقهنحوه و چگونگی ترکیب این شاخص بخشی از آنهاست. ضمن اینکه

 هاي آغازین فراهم شدن زمینهحاضر سنجه واحد و یقینی براي این امر وجود ندارد. با این حال معتقدیم مسیري که آغاز شده، گام
 باشد.ارزیابی مناسب عملکرد نمایندگان مجلس می

  ورهاي مندرج در مرامنامه شفافیت داوطلبانه زیاد نیست؟آیا تعداد مح .3-7
شاخص اصلی (که  15که در این مرحله، تنها مطالبه  9شاخص اطالعاتی قابل تصور است 90براي مجلس شوراي اسالمی بیش از 

شاخص اطالعاتی،  90ن این عدد از آنها تعهد اطالعاتی بوده و مربوط به پس از انتخابات هستند) مد نظر قرار گرفته است. از میا 10
گیرد. متأسفانه از نظر کیفیت ارائه اطالعات، این اطالعات شاخص آنها در اختیار مردم قرار می 10در حال حاضر اطالعات کمتر از 

                                                   
  ) اطالعات و توضیحات بیشتر را دریافت نمایید.transparency4iran.irتوانید از سایت شفافیت براي ایران (می 8
  http://transparency4iran.ir/post/207ئید: براي نمونه مالحظه فرما 9
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تولید کیب و شوند و قابل بارگیري نیستند، لذا امکان تحلیل و ترکیفیت هستند، چرا که به صورت سیستمی ارائه نمیحداقلی نیز بی
 اطالعات جدید مبتنی بر آنها فراهم نیست.

  کنند؟اند؟ به عبارت دیگر چه اهدافی را دنبال میاین محورها با چه اهدافی انتخاب شده .3-8

  اند:در این مرحله، محورها عمدتا با دو هدف اصلی زیر انتخاب شده

  است. در رابطه با این محورها، » نپاسخگویی مسئولین در قبال عملکردشا«و » نظارت مردمی«محورهایی که ضامن
ل مشاغ«، »هاي انتخاباتیوعده«کند. نظیر ثبت و اعالم عمومی کثرت ادله عقلی و شرعی ما را از توضیح معاف می

مشروح آراء در صحن و «، »هاي ارائه شدهطرح«، »حقوق و مزایا«، »هاي شاخص انتخاباتیفعالیت«، »پیشین
 ».حضور و غیاب«، »هامشروح نطق«، »کمیسیون

  مانند:  اند،کمک کننده» ها و امتیازهاي ناسالمکنترل رانت«و » مبارزه با فساد«از سوي دیگر محورهایی هستند که در
مهمانان به مجلس و «، »هانامهتوصیه«، »سفرهاي خارجی«، »هاي انتخاباتیترکیب هزینه«و » منابع مالی«

  ».هافهرست اموال و دارایی«و صد البته » هدایا«، »هاکمیسیون

کننده گانه مطرح شده را قبول ندارند و اخذ برخی را نادرست و حتی گمراه 15برخی افراد و نامزدها همه محورهاي  .3-9
  دانند. با این افراد چطور تعامل کنیم؟ می

  این نامزدها باید این دو کار را انجام دهند:

 اشته، موافقت و حمایت خود از اصل ماجرا و سایر محورها را اعالم نمایند؛مواردي که با آنها موافق نیستند را کنار گذ 

 کننده بودن آن محورهاي اطالعاتی را به صورت مشخص و واضح در اختیار عموم ادله خود نسبت به نادرست و گمراه
 مردم قرار دهند تا افکار عمومی و متخصصین در این باره قضاوت نمایند.

  ها) ملزم کرد؟یح است که نامزدها را نسبت به ارائه این اطالعات (اموال و داراییآیا از نظر اسالمی صح .3-10

افشاي فهرست اموال و «نکات کلی در رابطه با هدف ارائه محورهاي اطالعاتی فوق ذکر شده است. با این حال در رابطه با محور 
  ذکر توضیحی اضافه خالی از فایده نیست.» هادارایی

توان هیچ فردي را نسبت به افشاي دارایی خود ملزم کرد. حکومتی در فقه قابل تصور است. در فقه فردي نمیدو رویکرد فردي و 
ها به عموم مردم هم در اما در فقه حکومتی و نسبت به کارگزاران نظام این مسئله متفاوت است. اعالم فهرست اموال و دارایی

ت امام خمینی رحمت اهللا علیه. بنا به نظر برخی فقهاي معاصر نیز این امر ، هم در سیره حضر1سیره معصومین داراي سابقه است
 .2نسبت به کارگزاران نظام مباح و به نظر برخی جزء ضروریات دین است

                                                   
 نم خَرجتُ  انا فان هی، ها راحلتَی و رحَلتی و هذهِ، باشمالی بالدکُم دخلتُ  العراق، اهل یا: «فرمودند مردم به شد عراق واردبراي حکومت  السالمعلیه علیامام  وقتی 1

 آن جز چیزي با ماش سرزمین از اگر اکنون بینید،می که است همین امبنه و بار و ها،جامه این با آمدم شما سرزمین به، یعنی: .»الخَائنین من فاننی دخَلتُ، ما بغیرِ بالدکُم
 325 ص ،40ج بحاراالنوار، ؛98 ص ،2ج آشوب، شهر ابن مناقب - .بود خواهم خیانتکاران از روم، بیرون امآمده آن به چه

 اند.دانسته» هاي اسالمیارزش«هاي مسئولین را جزء که از آیت اهللا مکارم شیرازي در این رابطه اخذ شده است، ایشان اعالم فهرست دارایی در مکتوبی 2


