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شماره اول

تیر و مرداد 1399

پارلمان

شفافیت آرا ،استقالل و آزادی نمایندگان در

مجلس شـ ــورای اســامــی 1بــه بــررســی صالحیت

شرایط فعلی را با چالش رو به رو میکند.

داوطلبان انتخابات مجلس مـیپــردازد .این که

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

 -4شفافیت ممکن اســت منجر بــه اقــدامــات

شورای نگهبان فقط مستند به آرای یک نماینده

مــؤاخــذه نماینده بــه خــاطــر رأیدهـ ــی بــا فلسفه

پوپولیستی و نمایشی برخی از نمایندگان

وی را رد صــاحـیــت کــنــد ،امـ ــری خ ــاف قــانــون

شکلگیری مجلس و ماهیت نمایندگی در تعارض

شود.
ً
در تحلیل نظرات فــوق به نظر میرسد اوال

است و بر فرض امکان وقوع ،امکان اطالع از رأی

است و در عمل نیز این اتفاق رخ نمیدهد و این

نماینده برای شورای نگهبان در حالت فعلی نیز

مسأله ادعایی بیش نیست .شفافیت آرا بیش از

نمیتوان ارتباطی قطعی میان شفافیت و کاهش

وجود ندارد .واضح است که صرف رأی مخالف یا

آنکه برای نهادهای نظارتی کارآیی داشته باشد،

تــوجــه نــمــایــنــدگــان بــه مــصــالــح مــلــی یــافــت ،بلکه

در جهت ارائه حق اطالعاتی توده مردم و افزایش

در مــقــابــل قــابــل پیشبینی اس ــت کــه شفافیت

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

آرا مــوجــب اف ــزای ــش تــعــهــد و مــســئــولــیـتپــذیــری
نمایندگان و افــزایــش مشارکت آنــان به خصوص
دربــاره مسایل ملی گــردد و عــاوه بر اینکه بیشتر
آرای نمایندگان در عرصه تقنین صورت میگیرد
کــه خاصیتی عامالشمول و ملی دارن ــد و ارتباط
چندانی با مسایل محلی ندارد.
ً
ثــانــیــا بــر اس ــاس صــدر اصــل هشتاد و ششم
قانون اساسی« :نمایندگان مجلس در مقام ایفای
ً
وظایف نمایندگی در اظهارنظر و رأی خود کامال
آزادنـ ــد »...و شــورای نگهبان نیز به عنوان نهاد
صیانتکننده از قانون اساسی و ناظر بر انتخابات
بر اســاس معیارهای مندرج در قانون انتخابات

ع ــدم وجـ ــود ن ـظــام حــز بــی قــوی
خ ـ ــود مـ ـیت ــوان ــد بـ ــه ع ـ ـنـ ــوان مـبـنــایــی
بــرای لــزوم شفافیت آرا و تقویت نظام
حزبی قــرار گیرد ،ز یــرا در فضای فعلی
اح ـ ــزاب و گـ ــرو ههـ ــای س ـیــاســی ن ـیــز در
صــورت شفافیت آرا میتوانند عملکرد
اعضای خــود را بهتر تحلیل کنند و به
فعالیت نمایندگان عضو خود ساختار
بهتری دهند .در نتیجه ،ایــن موضو ع
باعث ارتـقــای سطح اح ــزاب و عملکرد
گروههای سیاسی خواهد شد.

به عنوان مبنایی برای لزوم شفافیت آرا و تقویت
نظام حزبی قرار گیرد ،زیرا در فضای فعلی احزاب
و گــروههــای سیاسی نیز در صــورت شفافیت آرا
میتوانند عملکرد اعضای خود را بهتر تحلیل کنند
و به فعالیت نمایندگان عضو خود ساختار بهتری
دهند .در نتیجه ،این موضوع باعث ارتقای سطح
احــزاب و عملکرد گروههای سیاسی خواهد شد.
بررسی ضــرورت تحقق شفافیت آرای نمایندگان
میتواند به نوع برگزاری انتخابات مجلس در کشور
مربوط باشد .در هر صورت ا گر نظرات هر نماینده
در مــوافــقــت و مخالفت بــا طــر حهــا ،لــوایــح و هر

