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 باسمه تعالی

 صداقت نامزدهای انتخاباتی مجلس شورای اسالمی میثاقنامه شفافیت و

 مهم( برای توانمندسازی این نهاد تالش مستمر نیز و ارائه داوطلبانه اطالعات خود )در

 رارمردم ق اختیار واضح در طوربه خودش را جمهوری اسالمی عملکرد مسئول درشفافیت معنایش این است که  -

 (62/90/8811هم بکنند. )مقام معظم رهبری  بدهد. این معنای شفافیت است، باید

 (90/8809/ 62سازی اطالعات صورت بگیرد. )رهبرمعظم انقالب شفاف عمومی بشود. باید اطالعات  باید  -

 کنم تامردم عرض می نصیحت کنم، به شما  والن رائفقط این نیست که بخواهم زبانی مس کنم، آنچه من عرض می -

ه خودم این ب گانه وقوای سه کارگزاران حکومتی در اران ورکانددست مطالبه کنید. به مسئوالن و و بخواهید و بدانید

 ( 80/90/8818باشیم. )مقام معظم رهبری  گوپاسخ عمل کنیم و موظف بدانیم و گویم.  برای این که خودمان رامی را

 (88/92/8818رفت. )مقام معظم رهبری  بین خواهد کارآمدی نباشد، مشروعیت از جا هر  -

 انندوآن این است که بتو شودمی ازای حقوقی که قانون برای نمایندگان قائل شده است، حقوقی برای مردم ایجاد در

-د، مسیرهای سهلشون باخبر آنها عملکرد و رفتار، گفتارحسن کیفیت و نمایند، ازنظارت  نمایندگان خود خوبی بربه

مایندگان ن داشته باشند، بخوبی بتوانند اختیار به نمایندگان در نظرات خود کارآمدی برای ارائه مشکالت و الوصول و

 ارسنجش دقیق قر ارزیابی و موردطول دوره نمایندگی  عملکردشان در تعهدات زمان انتخابات و و هاقبال وعده در را

صوص ایشان خ در انتخابات دوره بعد در نسبت به نمایندگان به ارزیابی جامعی دست یافته و نهایت بتوانند در داده و

 کنند. ای اتخاذشان تصمیمات هوشیارانهجایگزین افراد یا و

 جایگاه نمایندگی مردم، ارتقاء عملکردوظایف حساس معطوف به  به دلیل اهمیت فراوان مجلس شورای اسالمی و

رود. بدین ترتیب می شمارهمیشگی به های حیاتی وضرورت به آن از فرآیندهای ناظر مجلس شورای اسالمی و

ق انجام طری این حرکت، از آغاز در دانم تااینجانب کاندیدای انتخابات نمایندگی مجلس شورای اسالمی ضروری می

شفافیت  اب صورت مستمر وبه نتایج این اقدامات را ارتقاء بخشیده و را سوی خود، این فرایندها اقداماتی داوطلبانه از

 دهم. ارزیابی عموم مردم قرار و معرض دید کامل در
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 های انتخاباتیاعالم عمومی کلیه وعده ثبت و   -

 انتخاباتیهای فعالیت استفاده در اعالم عمومی کلیه منابع مالی به منظور ثبت و  -

 کرد  مالی انتخاباتیترکیب هزینه اعالم عمومی نحوه و ثبت و  -

 ود، درفرزندان تحت تکفّل خ و خود، همسر های مرتبط بافهرست دارایی  نیز اعالم عمومی مشاغل پیشین و ثبت و  -

 نمایندگیپایان تصدی جایگاه  سال پس از 6 صورت سالیانه تاصورت انتخاب شدن، به در حال حاضر، و

 های شاخص نمایندگیاعالم عمومی فعالیت ثبت و -

 وظایف نمایندگی و هاانجام کلیه فعالیت های مرتبط بااعالم عمومی هزینه ثبت و  -

ه سفرهای کلی نیز جایگاه نمایندگی(  و خارجی )از سفرهای داخلی و اعالم عمومی کلیه اطالعات مرتبط با ثبت و  -

 طورشخصی()به خارجی

 محل مجلس از مزایا اعالم عمومی حقوق و ثبت و

 پذیرد.جایگاه نمایندگی صورت می هایی که ازپیگیری و هانامهاعالم عمومی کلیه  توصیه ثبت و  -

 مجلس طول دوره نمایندگی مرتبط با غیرنقدی در اعالم عمومی کلیه هدایای دریافتی نقدی و ثبت و  -

 قالب ارائه کننده اصلی یا های ارائه شده به مجلس شورای اسالمی، دریه طرحاعالم عمومی فهرست کل ثبت و   -

 حامی

 های داخلی مجلس.کمیسیون نیز صحن علنی و لوایح در و هااعالم عمومی آراء به کلیه طرح ثبت و  -

 صحن علنی مجلس نیز جلسات کمیسیونی و در هااعالم عمومی مشروح نطق ثبت و  -

 ای مجلسهکلیه جلسات علنی کمیسیون نیز کلیه جلسات صحن علنی و غیاب در و عمومی حضوراعالم  ثبت و  -

 اطالعات بایسته راستای اعالم عمومی تدریجی سایر تالش در  -
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 اطالعاتی که راستای ارائه عمومی سایر شوم درمی نامه متعهداین میثاق محورهای اطالعاتی ذکرشده در عالوه بر

هادهای ن سایرمسئوالن و نمایندگان، و راستای افزایش پاسخگویی مجلس و در تواندمی مردم بوده و حق آنها آگاهی از

مردم  مادموجب افزایش اعت توانداقدامی که می انجام هر همچنین از باشد، تالش مضاعفی داشته باشم. حاکمیتی موثر

فرآیندهای معطوف به مجلس شورای اسالمی شود، سازی حاکمیتی، بویژه فرآیندهای تصمیم در مشارکت آنها و

 کوتاهی ننمایم.

این  در الوصول اطالعات مذکورسهل ترتیبات الزم، موجبات ارائه سیستمی و راستای اتخاذ تالش در شوم بامی متعهد

ورت صت بهگونه ای که این اطالعافراهم نمایم. به های اطالعاتی مجلس شورای اسالمی رانامه توسط سامانهمیثاق

 گیرد.  عموم مردم قرار اختیار های رایج اطالعاتی، درقالب در های نوین وطریق روش از روزآمد، و و خودکار

نهایت رسمی  رد فرآیندهای غیررسمی و و هاتدارک سامانه منظوربه را مستمر تالشی پیگیر، مصرّانه و شوم تامتعهد می

رآیندهای ف عموم مردم در نظرات نخبگان، خبرگان و از کارآمدتر و ترگستردهگیری هرچه بیشتر، راستای بهره در

 ه بیشترپذیری هرچمشارکت توانمندسازی و مسیر ویژه دربه بسته و بکار مجلس شورای اسالمی را سازی درتصمیم

جدانه داشته جمهوری اسالمی ایران تالش م ارزنده در مهم و های مجلس شورای اسالمی، این نهادپژوهش مرکز

 باشم.

عهده  بر را ه آنهامطالب اخالقی، وظیفه دفاع و یا قانونی و طورشرعی، شرایطی که منافع مختلفی که به شوم درمتعهد می

گردند،  متعارض یکدیگر نظایرآنها( با فردی، و جناحی، گروهی و ای، استانی، حزبی ومنافع ملی، حوزه )نظیر داریم

 منفعت و هیچ ترجیح دهم، هرگز منافع دیگر اکثریت مردم تجلی دارد، بر مصالح نظام و درمنافع دینی ملی را، که 

 هم.د قرار مطالبات خود صدر در را آنها های اسالمی انقالبی ملی قرار نداده وارزش از جایگاهی باالتر در ضرورتی را

به  را ودشمایندگی به اینجانب داده میواسطه مسئولیت نصورت انتخاب شدن، هرگونه هدیه که به شوم درمتعهد می

 دالیل دریافت برداری شخصی، مشخصات آن هدیه وبه بهره صورت نیاز در مجلس شورای اسالمی تقدیم نموده و

کلی  های حکومتی، بطورمحل هزینه اعطای هرگونه هدیه از شوم ازمی اعالم عمومی نمایم. همچنین متهعد آن را

هرگونه  اعطای طورغیرمسرفانه. همچنین ازبه تشریفات ذیربط و سفرهای خارجی طبق قواعد در خودداری نمایم، مگر

 کلی اجتناب نمایم.به سبب مناصب حاکمیتی آنها، به هدیه به افراد
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 از و کرده عمل ایران اسالمی جمهوری قوانین مطابق انتخابات مراحل کلیه در شوممیمتعهد  مذکور، موارد بر عالوه

 بینیپیش قانونی مسیرهای از تنها و تنها آنرا انتخابات، به نسبت اعتراض هرگونه وجود صورت در و. نمایم پیروی آن

 .نمایم پیگیری شده
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