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موضوعی که نیاز به رأی نماینده دارد ،مشخص

که مبنای انتظام امور و تعیین صالحیت نهادها

باشد ،این امکان برای مردم محقق خواهد شد

در حکومت اسالمی است و با تنفیذ این سند از

دانستن آرای نمایندگان بــرای مــردمــی که

کــه عملکرد وک ــای خــود را نسبت بــه شعارهای

سوی ولی فقیه شئون والیی ایشان در چارچوب

ای ــن نــمــایــنــدگــان را انــتــخــاب کـ ــردهانـ ــد ،امــکــان

انتخاباتیشان ارزیابی و آنان را پاسخگو کنند.

قانون اساسی به سایر ارکان و نهادهای حکومتی

ارزیابی عملکرد نماینده را فراهم میکند .شایان

تسری پیدا میکند و در همین چارچوب ماهیت

توجه اینکه تا شفافیت آرا وجــود نداشته باشد،

ادله لزوم شفافیت آرای نمایندگان مجلس

نمایندگی مجلس شورای اسالمی کارگزاری والیت

امکان ارتقای پاسخگویی نمایندگان و شناسایی

 .1پاسخگویی نماینده نسبت به مردم مبتنی بر
ماهیت نمایندگی مجلس
مــشــهــورتــریــن دی ــدگ ــاه در خ ــص ــوص منشأ
صــاحــیــت نــمــایــنــدگــان مــجــلــس و مــاهــیــت ایــن
نمایندگی ،نظریه نیابت داشتن نمایندگان از سوی
مردم است .بر اساس این دیدگاه صالحیتهایی
نظیر تقنین و نــظــارت باالصاله متعلق بــه مــردم
بــوده و مــردم ایــن صالحیتها را بــه نمایندگان
سیاسی خود تفویض کردهاند و منشأ صالحیت
نمایندگان رأی برآمده از فرآیند انتخابات و نیابت
مــردم خواهد بــود .صاحبان این نظر نیز خود به
چند دسته تقسیم و برخی رابطه نماینده مجلس
و مردم را عقد وکالت به معنای سنتی و برخی دیگر
این رابطه را وکالت به مفهوم نوین آن در حوزه
حقوق عمومی میدانند (کدخدایی و جواهری
طهرانی 43-42 :1391 ،به نقل از آرنــت:1361 ،
 .)223مبتنی بر این اندیشه که برآمده از تفکرات
لــیــبــرال دمــوکــراســی اسـ ــت ،چ ــون قــانــونگــذاری
متعلق به مردم بوده است و این اختیار از جانب
مردم به نمایندگان تفویض شده است ،آ گاهی از
نحوه رأیدهی نمایندگان و شفافیت آن حداقل
حقی است که میتوان برای مردم در نظر گرفت
و در بیشتر دموکراسیهای نوین دنیا شفافیت
آرا به عنوان یک اصل پذیرفته شده است .عالوه
بــر اینکه در بیشتر نظامات حقوقی ،نمایندگی
پارلمان از مصونیتهای ویــژه بــرخــوردار بــوده و
نماینده غیرقابل عزل است (در ایران نیز مکانیزمی
بــرای عــزل نمایندگان مجلس پیشبینی نشده
اســت) و تنها ضمانت اجــرای عملکرد نامناسب
نماینده عــدم انتخاب در انتخابات بعد اســت و
ایــن مستلزم شفافیت عملکرد و بــه تبع آ گاهی
شهروندان نسبت به آرا و عملکرد نماینده است.
دیدگاه دیگر منشأ والیی صالحیت نمایندگان
مــجــلــس و ت ــس ــری ش ــئ ــون والیـ ــی ول ـیفــقــیــه به
نمایندگان است .مبتنی بر منشأ والیی نمایندگی
مجلس برخی معتقدند در هندسه اندیشه والیت
مطلقه فقیه ،قانون اساسی به مثابه سندی است

فقیه است (کدخدایی و جواهری طهرانی:1391 ،

مصادیق تعارض منافع در پارلمان وجود نخواهد

 .)61-63برخی دیگر معتقدند که مــردم موظف

داشت .با شفافیت آرا ،نمایندگان مجبور هستند

هستند ولــی فقیه را در تحقق حکومت اسالمی

برای آرای خود به افکار عمومی پاسخگو باشند،

یاری کنند ،لذا نمایندگان را وکیل 2خود گرفتهاند

در نتیجه در رأیگیریها عادالنهتر شرکت میکنند

(بــه آنــان نیابت دادهانـ ــد) تــا در تحقق حکومت

و آرای خود را با دقت بیشتر و با توجه به مباحث

اسالمی و اجرای قوانین اسالمی ولیفقیه را یاری

کارشناسی و منافع ملی انتخاب میکنند.

3

کنند .کما اینکه امام؟هر؟ فرمودند« :مجلس ملت
اســت کــه متبلور شــده اســت و تحقق پیدا کــرده
اســت در یک جــای مــحــدود( ».کعبی و حکیمی،
)132-130 :1393
در ایــن فــرض نیز چــه نماینده کــارگــزار ولی
فقیه باشد و چه نایب از سوی مــردم بــرای یاری
ولیفقیه در ام ــور مــربــوط بــه مجلس (تقنین و
نظارت) چون انتخاب وی مطابق قانون اساسی
که به تنفیذ ولیفقیه رسیده است بر عهده مردم
است ،به نظر میرسد مردم حق دارند که از نحوه
عملکرد و به ویژه آرای نماینده خود مطلع شده
و با ارزیابی تبعات اقدامات و تصمیمات نماینده،
فرد مناسبی را به عنوان کارگزار ولیفقیه انتخاب
کنند .همچنین مطابق بــا نــظــرات مقام معظم
رهبری شفافیت عملکرد مسوولین در مقابل مردم
امری الزامی است و از این منظر نیز شفافیت آرای
نمایندگان به عنوان کارگزار ولیفقیه ،تکلیف تلقی

مشهورترین دیــدگــاه در خصوص
منشأ صالحیت نمایندگان مجلس و
ماهیت ایــن نمایندگی ،نظریه نیابت
داشتن نمایندگان از سوی مــردم است.
بــر اس ــاس ایــن دیــدگــاه صالحیتهایی
نظیر تقنین و نـظــارت باالصاله متعلق
به مــردم بــوده و مــردم این صالحیتها
را به نمایندگان سیاسی خــود تفویض
کردهاند و منشأ صالحیت نمایندگان رأی
برآمده از فرآیند انتخابات و نیابت مردم
خواهد بود.

 .2افزایش مشارکت
بــر اس ــاس اصــل ســوم قــانــون اســاســی دولــت
جمهوری اسالمی ایران مکلف است همه امکانات
خــود را ب ــرای نیل بــه اه ــداف جمهوری اسالمی
از طریق ابزارهایی به کار بــرد .از جمله این ابزار
عبارت است از:
«بند  .2باال بردن سطح آ گاهیهای عمومی
در همه زمینههای با استفاده صحیح از مطبوعات
و رسانههای گروهی و وسایل دیگر...
بــنــد  .8مــشــارکــت عــامــه مـ ــردم در تعیین
سرنوشت سیاسی ،اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی
خویش».
مهمترین ابزار مشارکت در جمهوری اسالمی
مطابق اصــل ششم قانون اساسی ،اتکا به آرای
عمومی و به ویــژه بــرگــزاری انتخابات اســت ،ولی
ص ــرف ب ــرگ ــزاری انــتــخــابــات نــم ـیتــوانــد مشارکت
حقیقی را تضمین کند و مشارکت زمــانــی کامل
میشود که انتخابکنندگان در کنار حق انتخاب
بــه اطــاعــات مــنــاســب ،از جمله عملکرد سابق
داوطلبان خود دسترسی داشته باشند .شفافیت
آرای نمایندگان مجلس شورای اسالمی میتواند
بــه مــشــارکــت حــدا کــثــری و مــؤثــر آح ــاد جــامــعــه و
نخبگان در عرصه سیاستگذاری و قانونگذاری
بینجامد و همچنین مــوجــبــات تسهیل فرایند
مدیریت تــعــارض منافع و کاهش فاصله دولــت
ملت را فراهم آورد. .3افــزایــش کــارآمــدی مجلس و کــاهــش فـســاد و
البیگری
یکی از مشکالت مجلس کنونی در ایران جدا

