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شماره اول

ا گــرچــه شفافیت عملکرد پــارلــمــان ،طیف

نمیتوان ارتباطی قطعی میان شفافیت و کاهش

وسیعی از اطالعات (از آرای نمایندگان گرفته تا

تــوجــه نــمــایــنــدگــان بــه مــصــالــح مــلــی یــافــت ،بلکه

موافق یک نماینده به یک طرح یا الیحه نمیتواند
ً
ثابتکننده چیزی علیه نماینده باشد و اساسا

حــضــور و غــیــاب و نــظــام مــالــی مجلس) را شامل

در مــقــابــل قــابــل پیشبینی اس ــت کــه شفافیت

مــؤاخــذه نماینده بــه خــاطــر رأیدهـ ــی بــا فلسفه

م ـیشــود ،امــا یــکــی از مــهـمتــریــن مــوضــوعــاتــی که

آرا مــوجــب اف ــزای ــش تــعــهــد و مــســئــولــیـتپــذیــری

شکلگیری مجلس و ماهیت نمایندگی در تعارض

تمامی پــارلــمــانهــای جهان در خصوص انتشار

نمایندگان و افــزایــش مشارکت آنــان به خصوص

است و در عمل نیز این اتفاق رخ نمیدهد و این

و عدمانتشار اطــاعــات آن سیاستهایی وضع

دربــاره مسایل ملی گــردد و عــاوه بر اینکه بیشتر

مسأله ادعایی بیش نیست .شفافیت آرا بیش از

کــردهانــد ،انتشار اطــاعــات رأیگــیــری در پارلمان

آرای نمایندگان در عرصه تقنین صورت میگیرد

آنکه برای نهادهای نظارتی کارآیی داشته باشد،

است .رأی هر نماینده در حقیقت نتیجه تمامی

کــه خاصیتی عامالشمول و ملی دارن ــد و ارتباط

در جهت ارائه حق اطالعاتی توده مردم و افزایش

فعالیتها و اقــدامــات او در خــصــوص طــر حهــا و

چندانی با مسایل محلی ندارد.
ً
ثــانــیــا بــر اس ــاس صــدر اصــل هشتاد و ششم

مشارکت آ گاهانه و مؤثر آنان طراحی شده است.
ً
ثالثا عدم وجــود نظام حزبی قوی خود میتواند

ایــشــان مطرح شــده اســت .بحث شفافیت آرای

قانون اساسی« :نمایندگان مجلس در مقام ایفای
ً
وظایف نمایندگی در اظهارنظر و رأی خود کامال

به عنوان مبنایی برای لزوم شفافیت آرا و تقویت
نظام حزبی قرار گیرد ،زیرا در فضای فعلی احزاب

است که مورد بحث و بررسی جدی اندیشمندان

آزادنـ ــد »...و شــورای نگهبان نیز به عنوان نهاد

و گــروههــای سیاسی نیز در صــورت شفافیت آرا

عــلــوم اجتماعی واق ــع شــده اســت و در ایــن بین

صیانتکننده از قانون اساسی و ناظر بر انتخابات

میتوانند عملکرد اعضای خود را بهتر تحلیل کنند

مخالفان و موافقین جــدی یافته اســت و ا کنون

بر اســاس معیارهای مندرج در قانون انتخابات

و به فعالیت نمایندگان عضو خود ساختار بهتری

نیز کــه در آستانه مجلس یــازدهــم ،طــرح اصــاح

مجلس شـ ــورای اســامــی بــه بــررســی صالحیت

دهند .در نتیجه ،این موضوع باعث ارتقای سطح

آییننامه داخلی مجلس با موضوع شفافیت آرای

داوطلبان انتخابات مجلس مـیپــردازد .این که

احــزاب و عملکرد گروههای سیاسی خواهد شد.

نمایندگان در دست بررسی است ،طرح و بررسی

شورای نگهبان فقط مستند به آرای یک نماینده

بررسی ضــرورت تحقق شفافیت آرای نمایندگان

این دیدگاهها اهمیت مضاعف مییابد.

وی را رد صــاحـیــت کــنــد ،امـ ــری خ ــاف قــانــون

میتواند به نوع برگزاری انتخابات مجلس در کشور

است و بر فرض امکان وقوع ،امکان اطالع از رأی

مربوط باشد .در هر صورت ا گر نظرات هر نماینده

نماینده برای شورای نگهبان در حالت فعلی نیز

در مــوافــقــت و مخالفت بــا طــر حهــا ،لــوایــح و هر

وجود ندارد .واضح است که صرف رأی مخالف یا

موضوعی که نیاز به رأی نماینده دارد ،مشخص

لوایح و به عنوان بارزترین وجه کارکرد نمایندگی
نمایندگان مجلس ش ــورای اســامــی نیز چندی

ادل ــه مخالفین شفافیت آرای نمایندگان
مجلس

1

مــهـمتــریــن دالی ــل مــطــروحــه در مخالفت با

باشد ،این امکان برای مردم محقق خواهد شد

شفافیت آرای نمایندگان مجلس که در رسانهها

کــه عملکرد وک ــای خــود را نسبت بــه شعارهای

مطرح شده است به شرح ذیل است:
-1

شفافیت آرا موجب میشود نمایندگان به
جای توجه به موضوعات و مصالح ملی بیشتر
به موضوعات منطقهای و محلی توجه کنند،
زیرا دغدغهی رأیآوری در دوره بعد خود را
دارند.

 -2شــفــافــیــت آرا م ــوج ــب مـ ـیش ــود ت ــا بــرخــی
نمایندگان در انتخاباتهای بعدی از نظر
شورای نگهبان تأیید صالحیت نشوند.
 -3در ســایــر کــشــورهــا کــه دارای نــظــام حزبی
قدرتمند هستند ،نماینده با تکیه بر حزب
آرای شــفــاف م ـیدهــد ،ول ــی در کــشــور مــا با
وجود نظام حزبی ضعیف و نا کارآمد ،در عمل
شفافیت آرا ،استقالل و آزادی نمایندگان در
شرایط فعلی را با چالش رو به رو میکند.
 -4شفافیت ممکن اســت منجر بــه اقــدامــات
پوپولیستی و نمایشی برخی از نمایندگان
شود.
ً
در تحلیل نظرات فــوق به نظر میرسد اوال

اگرچه شفافیت عملکرد پارلمان،
ط ـیــف وس ـی ـعــی از اط ــاع ــات (از آرای
نمایندگان گرفته تــا حضور و غیاب و
نظام مالی مجلس) را شامل میشود،
امــا یکی از مهمترین مــوضــوعــاتــی که
تمامی پارلمانهای جهان در خصوص
انــتــش ــار و ع ــدمانــتــش ــار اطـ ــاعـ ــات آن
سیاستهایی وضــع ک ــردهان ــد ،انتشار
اطــاعــات رأ یگ ـیــری در پــارلـمــان اســت.
رأی ه ــر ن ـمــای ـنــده در حـقـیـقــت نتیجه
ت ـمــامــی ف ـعــال ـی ـتهــا و اقـ ــدامـ ــات او در
خصوص طــر حهــا و لــوایــح و بــه عنوان
بارزترین وجه کارکرد نمایندگی ایشان
مطرح شده است .بحث شفافیت آرای
نمایندگان مجلس شــورای اسالمی نیز
چـنــدی اســت کــه م ــورد بحث و بررسی
ج ــدی انــدی ـش ـم ـنــدان ع ـلــوم اجتماعی
واقع شده است و در این بین مخالفان و
موافقین جدی یافته است

انتخاباتیشان ارزیابی و آنان را پاسخگو کنند.

ادل ــه مخالفین شفافیت آرای نمایندگان
مجلس
مــهـمتــریــن دالی ــل مــطــروحــه در مخالفت با
شفافیت آرای نمایندگان مجلس که در رسانهها
مطرح شده است به شرح ذیل است:
-1

شفافیت آرا موجب میشود نمایندگان به
جای توجه به موضوعات و مصالح ملی بیشتر
به موضوعات منطقهای و محلی توجه کنند،
زیرا دغدغهی رأیآوری در دوره بعد خود را
دارند.

 -2شــفــافــیــت آرا م ــوج ــب مـ ـیش ــود ت ــا بــرخــی
نمایندگان در انتخاباتهای بعدی از نظر
شورای نگهبان تأیید صالحیت نشوند.
 -3در ســایــر کــشــورهــا کــه دارای نــظــام حزبی
قدرتمند هستند ،نماینده با تکیه بر حزب
آرای شــفــاف م ـیدهــد ،ول ــی در کــشــور مــا با
وجود نظام حزبی ضعیف و نا کارآمد ،در عمل
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