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طیف  ــمــان،  ــارل پ عملکرد  شفافیت  ــرچــه  گ ا
تا  گرفته  نمایندگان  آرای  )از  اطالعات  از  وسیعی 
شامل  را  مجلس(  مــالــی  نــظــام  و  غــیــاب  و  حــضــور 
که  مــی شــود، امــا یــکــی از مــهــم تــریــن مــوضــوعــاتــی 
انتشار  خصوص  در  جهان  پــارلــمــان هــای  تمامی 
وضع  سیاست هایی  آن  اطــالعــات  عدم انتشار  و 
پارلمان  در  رأی گــیــری  اطــالعــات  انتشار  کــرده انــد، 
تمامی  نتیجه  حقیقت  در  نماینده  هر  رأی  است. 
و  ح هــا  طــر خــصــوص  در  او  اقــدامــات  و  فعالیت ها 
نمایندگی  کارکرد  وجه  بارزترین  عنوان  به  و  لوایح 
آرای  شفافیت  بحث  ــت.  اس شــده  ح  مطر ایــشــان 
چندی  نیز  اســالمــی  شـــورای  مجلس  نمایندگان 
که مورد بحث و بررسی جدی اندیشمندان  است 
بین  ایــن  در  و  اســت  شــده  واقـــع  اجتماعی  عــلــوم 
کنون  ا و  اســت  یافته  جــدی  موافقین  و  مخالفان 
اصــالح  ح  طــر یــازدهــم،  مجلس  آستانه  در  کــه  نیز 
آیین نامه داخلی مجلس با موضوع شفافیت آرای 
بررسی  و  ح  بررسی است، طر نمایندگان در دست 

این دیدگاه ها اهمیت مضاعف می یابد.

نمایندگان آرای شفافیت مخالفین ادلـــه
مجلس

با  مخالفت  در  مــطــروحــه  دالیـــل  مــهــم تــریــن 
رسانه ها  در  که  مجلس  نمایندگان  آرای  شفافیت 

ح ذیل است: ح شده است به شر مطر
به  نمایندگان  می شود  موجب  آرا  شفافیت    -1

جای توجه به موضوعات و مصالح ملی بیشتر 
کنند،  به موضوعات منطقه ای و محلی توجه 
را  خود  بعد  دوره  در  رأی آوری  دغدغه ی  زیرا 

دارند.
بــرخــی  ــا  تـ ــود  ــی شـ مـ مـــوجـــب  آرا  2-  شــفــافــیــت 

نظر  از  بعدی  انتخابات های  در  نمایندگان 
شورای نگهبان تأیید صالحیت نشوند.

حزبی  نــظــام  دارای  ــه  ک کــشــورهــا  ســایــر  در    -3

حزب  بر  تکیه  با  نماینده  هستند،  قدرتمند 
با  مــا  کــشــور  ولـــی در  ــد،  ــی ده م آرای شــفــاف 
کارآمد، در عمل  وجود نظام حزبی ضعیف و نا
در  نمایندگان  آزادی  و  استقالل  آرا،  شفافیت 

شرایط فعلی را با چالش رو به رو می کند.
اقــدامــات  بــه  منجر  اســت  ممکن  شفافیت    -4

نمایندگان  از  برخی  نمایشی  و  پوپولیستی 
شود.

اواًل  می رسد  نظر  به  فــوق  نظرات  تحلیل  در 

کاهش  نمی توان ارتباطی قطعی میان شفافیت و 
تــوجــه نــمــایــنــدگــان بــه مــصــالــح مــلــی یــافــت، بلکه 
شفافیت  کــه  اســـت  پیش بینی  قــابــل  مــقــابــل  در 
مــســئــولــیــت پــذیــری  و  تــعــهــد  افـــزایـــش  مــوجــب  آرا 
خصوص  به  آنــان  مشارکت  افــزایــش  و  نمایندگان 
بیشتر  اینکه  بر  عــالوه  و  گــردد  ملی  مسایل  ــاره  درب
می گیرد  صورت  تقنین  عرصه  در  نمایندگان  آرای 
ارتباط  و  دارنـــد  ملی  و  عام الشمول  خاصیتی  کــه 

چندانی با مسایل محلی ندارد.
ــل هشتاد و ششم  ــدر اص اســـاس ص بــر  ثــانــیــًا 
قانون اساسی: »نمایندگان مجلس در مقام ایفای 
کاماًل  خود  رأی  و  اظهارنظر  در  نمایندگی  وظایف 
نهاد  عنوان  به  نیز  نگهبان  شــورای  و  ــد...«  ــ آزادن
صیانت کننده از قانون اساسی و ناظر بر انتخابات 
انتخابات  قانون  در  ج  مندر معیارهای  اســاس  بر 
صالحیت  ــررســی  ب ــه  ب اســالمــی1   ــورای  شــ مجلس 
که  این  مــی پــردازد.  مجلس  انتخابات  داوطلبان 
شورای نگهبان فقط مستند به آرای یک نماینده 
قــانــون  خـــالف  امــــری  کــنــد،  صــالحــیــت  رد  را  وی 
از رأی  است و بر فرض امکان وقوع، امکان اطالع 
نیز  فعلی  حالت  در  نگهبان  شورای  برای  نماینده 
که صرف رأی مخالف یا  وجود ندارد. واضح است 

ح یا الیحه نمی تواند  موافق یک نماینده به یک طر
اساسًا  و  باشد  نماینده  علیه  چیزی  ثابت کننده 
فلسفه  بــا  رأی دهــــی  خــاطــر  بــه  نماینده  مــؤاخــذه 
شکل گیری مجلس و ماهیت نمایندگی در تعارض 
خ نمی دهد و این  است و در عمل نیز این اتفاق ر
از  بیش  آرا  شفافیت  نیست.  بیش  ادعایی  مسأله 
کارآیی داشته باشد،  آن که برای نهادهای نظارتی 
در جهت ارائه حق اطالعاتی توده مردم و افزایش 
است.  شده  طراحی  آنان  مؤثر  و  گاهانه  آ مشارکت 
می تواند  خود  قوی  حزبی  نظام  وجــود  عدم  ثالثًا 
تقویت  و  آرا  لزوم شفافیت  برای  به عنوان مبنایی 
گیرد، زیرا در فضای فعلی احزاب  نظام حزبی قرار 
آرا  شفافیت  صــورت  در  نیز  سیاسی  گــروه هــای  و 
کنند  می توانند عملکرد اعضای خود را بهتر تحلیل 
و به فعالیت نمایندگان عضو خود ساختار بهتری 
دهند. در نتیجه، این موضوع باعث ارتقای سطح 
شد.  خواهد  سیاسی  گروه های  عملکرد  و  احــزاب 
نمایندگان  آرای  شفافیت  تحقق  ضــرورت  بررسی 
کشور  می تواند به نوع برگزاری انتخابات مجلس در 
گر نظرات هر نماینده  مربوط باشد. در هر صورت ا
هر  و  لــوایــح  ح هــا،  طــر بــا  مخالفت  و  مــوافــقــت  در 
مشخص  دارد،  نماینده  رأی  به  نیاز  که  موضوعی 
شد  خواهد  محقق  مردم  برای  امکان  این  باشد، 
شعارهای  بــه  نسبت  را  خــود  وکـــالی  عملکرد  کــه 

کنند. انتخاباتی شان ارزیابی و آنان را پاسخگو 
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پارلمان،  عملکرد  شفافیت  اگرچه     
آرای  )از  ــات  ــاعـ اطـ از  وســیــعــی  طــیــف 
و  غیاب  و  حضور  تــا  گرفته  نمایندگان 
می شود،  شامل  را  مجلس(  مالی  نظام 
که  مــوضــوعــاتــی  مهم ترین  از  یکی  امــا 
تمامی پارلمان های جهان در خصوص 
آن  اطــــاعــــات  انـــتـــشـــار و عـــدم انـــتـــشـــار 
انتشار  کـــرده انـــد،  وضــع  سیاست هایی 
اطــاعــات رأی گــیــری در پــارلــمــان اســت. 
نتیجه  حــقــیــقــت  در  نــمــایــنــده  هـــر  رأی 
در  او  ــات  ــدامــ ــ اق و  فــعــالــیــت هــا  تــمــامــی 
عنوان  بــه  و  لــوایــح  و  طــرح هــا  خصوص 
ایشان  نمایندگی  کارکرد  وجه  بارزترین 
آرای  شفافیت  بحث  است.  شده  مطرح 
نیز  اسامی  شــورای  مجلس  نمایندگان 
مـــورد بحث و بررسی  کــه  چــنــدی اســت 
اجتماعی  عــلــوم  انــدیــشــمــنــدان  جـــدی 
واقع شده است و در این بین مخالفان و 

موافقین جدی یافته است 


