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 پیشنهادات مبتنی بر رویکرد شفافیت 
برای نامزدهای انتخابات شوراهای 

 اسالمی شهر و روستا
 

 مقدمه

های شفافیت در رابطه با ترین شاخصشایسته است نامزدهای انتخابات شوراها، نسبت به مهم
شند. لذا قویًا پیشنهاد می شته با شوراها آگاهی کافی دا ساختار  گردد خود )نامزد انتخابات( و نیز 

مشاهده  ir4learn.tp.نامزدهای محترم دوره آموزشی مختصر در حوزه شفافیت را از طریق آدرس 
 نمایند.

 

 مسألهتوضیح 

گذاری در نظام سووایری دینی و رکن قانو شوووراهای اسووالمی شووهر و روسووتا، یکی از تب ور مردم
جمهوری اسالمی ایرا  است. مردم از طریق شرکت در انتخابات آزاد و در چارچوب قوانین کشور، 

 کنند. ینمایندگانی را انتخاب و روانه شوراها م

شود و آ  در ازای حقوقی که قانو  برای نمایندگا  قائل شده است، حقوقی برای مردم ایجاد می
این اسووت که بتوانند به خوبی بر نمایندگا  خود نظارت نمایند، از کیفیت و حسوون رفتار، گفتار و 

نظرات خود به  الوصول و کارآمدی برای ارائه مشکالت وعم کرد آنها با خبر شوند، مسیرهای سهل
ها و تعهدات زما  نمایندگا  در اختیار داشووته باشووند، بخوبی بتوانند نمایندگا  را در قبال وعده

انتخابات و عم کردشوووا  در طول دوره نمایندگی مورد ارزیابی و سووونج  دقیق قرار داده و در 
ات دوره بعد در نهایت بتوانند نسوووبت به نمایندگا  به ارزیابی جامعی دسوووت یافته و در انتخاب

 ای اتخاذ کنند.صمیمات هوشیارانهشا  تخصوص ایشا  و یا افراد جایگزین
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به دلیل اهمیت فراوا  شوووراهای اسووالمی شووهر و روسووتا و وسایع حسوواس معطوه به جایگاه 
های حیاتی و همیشگی نمایندگی مردم، ارتقاء عم کرد شوراها و فرآیندهای ناسر به آ  از ضرورت

 رود. به شمار می

 به صورت خالصه باید بپذیریم که:

 ر نظام جمهوری سایری دینی دشوراهای اسالمی شهر و روستا یکی از تب ورهای مهم مردم
 .اسالمی ایرا  است

 سب ب ستا متنا شهر و رو سالمی  شوراهای ا سازوکارها و فرآیندهایکارآمدی   ا کارآمدی 
ا یزم اسووت این سووازوکارها به صووورت مسووتمر یابد. لذداخ ی و یا پیرامونی آ  ارتقاء می

سب با کارآمدترین تجربیات و دستا وردهای قانونی مورد پای  و ارزیابی قرار گرفته و متنا
 .یابد و فناورانه ارتقاء

 سی بر نمایندگا  نظارت می ست، مردم! این حق برای مردم اما چه ک شن ا کند؟ جواب رو
لحظه و جامع بر رفتار، گفتار و عم کرد منتخبین خود باقی است تا امکا  نظارت دقیق، در 

 .می شهر و روستا را داشته باشنددر شوراهای اسال
  شت در شه و ق م، نخبگا ، ذینفعا  و بطور ک ی عموم مردم حق خواهند دا صاحبا  اندی

 .کت فعال و اثرگذار داشته باشندسطوِح گوناگوِ  شوراهای اسالمی شهر و روستا مشار 
 صت بیت شته، فر سبت گذ سعه فناوری اطالعات و ارتباطات به ن ستای سابقهو ای را در را

گیری الذکر در اختیار شوراهای اسالمی شهر و روستا قرار داده است و بهرهتحقق موارد فوق
 از آ  یک ضرورت انکارناپذیر است.سریع و هوشمندانه 
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 راهبردهای عم یاتی

 ی  از انتخاباتپ

شفافیت و نیز ارائه حسن نظر یزم ا ستای راهبرد  شفافیت، اقدامات زیر را در را ست نامزد حامی 
 خود در این رابطه، پی  از آغاز انتخابات و در اولین فرصت مقدور، انجام دهد:

 

شوووفافیت اموال و 
 هادارایی

های خود، همسوور و فرزندا  تحت نامزد، فهرسووت ک یه درآمدها و دارایی
 تکفل خود را به دقت ثبت و منتشر نماید. 

تواند به صووورت مکتوب ضوومانت و اعالم به منظور ج ب اعتماد، وی می
نماید که اگر کسووی بتواند دارایی دیگری را به وی منتسووب نموده و آنرا 

نامزد آ  دارایی را به صورت رسمی به مالکیت اثبات نماید، عالوه بر اینکه 
شود که خود را برای همیشه از ورود آورد، متعهد میفرد افشاکننده در می

 به عرصه عمومی محروم خواهد نمود.

نابع  یت م فاف شووو
مووالی انتخووابوواتی 

 )برآورد(

های انتخاباتی و منابع احتمالی تأمین آ  منابع نامزد برآورد خود از هزینه
 نماید.الم میرا اع

شفافیت مواضع در 
 موضوعات مخت ع

نامزد مواضع خود در موضوعات مهم به صورت دقیق و مکتوب به صورت 
 نماید.عمومی ارائه می
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های خود برای دوره فعالیت در شوووورا را به ها و برنامهنامزد، ک یه وعده هاشفافیت وعده
 د.نمایصورت دقیق و مکتوب به صورت عمومی ارائه می

شاغل و  شفافیت م
هووای فووعووالوویووت

 پیشین

شاغل و فعالیت سابقه م ست دقیق  شین خود را اعالم نامزد فهر های پی
 نماید.عمومی می

 

 پس از انتخابات

ای شود که پس از انتخابات، در اولین فرصت مقدور )و نهایتا بازه زمانی دو هفتهنامزد متعهد می
اطالعات زیر را به صووورت دقیق و مکتوب، به صووورت عمومی ارائه پس از روز برگزاری انتخابات(، 

 نماید:

شوووفافیت منابع 
باتی  خا مالی انت
 )صورت پذیرفته(

ست برآوردی اولیه این اطالعات را پی  از انتخابات اعالم  هر چند نامزد فهر
شد  دقیق منابع مالی،  شخص  ست، اما پس از پایا  انتخابات و م نموده ا

بروز، دقیق و کامل این منابع را به صووورت عمومی ارائه یزم اسووت فهرسووت 
 نماید.

شفافیت مخارج 
 تب یغاتی

شده نامزد، فهرست دقیقی از مخارج تب یغاتی خود را به صورت دسته بندی 
 نماید.و به صورت عمومی ارائه می

 



 

5 

 

 در صورت پیروزی در انتخابات

 شود که تالش مستمری را به منظور ارائه هر چه زودتر فهرست مشخصی نامزد متعهد می
از اطالعات ناسر به شووورای شووهر که حسووب قانو  انتشووار و دسووترسووی آزاد به اطالعات 

آیند، را مبذول نماید. نامزد همچنین متعهد ( حق عموم مردم به حساب می1388)مصوب 
های خود در راسوووتای پیگیری تحقق این ضووورورت را در بازهگردد که گزارش عم کرد می

 اند از:زمانی سه ماهه، به اطالع عموم مردم خواهد رساند. این اطالعات عبارت

 پیرامو  ک یه ج سات: ○
 عناوین و مفاد دستور ج سات ■
 فهرست حضور و غیاب اعضا ■
 های مرتبط با برگزاری ج ساتهزینه ■
 اطالعاتسامانه واحد ثبت و ارائه این  ■

 پیرامو  صرفا ج سات ع نی: ○
 مستندات مورد مذاکره در ج سات ■
 خالصه و مشروح مکتوب مذاکرات ■
 تصویری ج سات-پخ  زنده و آرشیو صوتی ■
 های مخت عمشروح آراء اعضاء شورا به طرح ■
 متن کامل مصوبات ج سه ■
 امکا  حضور عموم مردم در ج سات ■

ه عمومی و سوویسووتمی ک یه اطالعات ذکر شووده، شووود که تا پی  از ارائنامزد متعهد می ●
 اند از:دهد. این اطالعات عبارتاطالعات ناسر به شخص خود را در اختیار مردم قرار می
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 حضور و غیاب خود در ج سات ○
 های مخت عآراء خود به طرح ○
 صوت مذاکرات خود در ج سات ○

 

 کسب اطالعات بیشتر 1

 های اطالعاتی ذکر شده در این سند:شاخصها و توضیحات بیشتر پیرامو  سایر شاخص

 ttp://map.tp4.ir/post/17h های شفافیت نامزدهای انتخاباتشاخص

 http://map.tp4.ir/post/7 های شفافیت شورای شهرشاخص

 

http://map.tp4.ir/post/17
http://map.tp4.ir/post/7

