
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 كارشناسي درباره: گزارش

 «راي نمايندگانشفافيت آطرح »
 

 

 

 

  
 اول سال ـ يازدهم هدور

 54: چاپ شماره

 13/3/1399 چاپ: تاريخ

 53 ثبت: شماره

 ۲4۰: موضوعي كد

 1۷1۶3شماره مسلسل: 

 1399شهريورماه 

 هاي سياسي ـ حقوقيمعاونت پژوهش

 حقوقيدفتر مطالعات 



 نام خدا به

 

 

 مطالب فهرست

 1 .............................................................................................................................................................................................. چكيده

 2 ............................................................................................................................................................................................... مقدمه

 3 ................................................................................................................................................................................................. مباني

 3 ....................................................................................................................................................... اسالم سياسي انديشه در

 5 ....................................................................................................................................................... مدرن سياسي انديشه در

 6 ....................................................................................................................................................................................... عملي رويه

 6 ............................................................................................................................................................................. اساسي قانون

 9 ........................................................................................................................................................................داخلي نامهآيين

 11 .................................................................................................................................................................... كشورها ساير تجربه

 11 ........................................................................................................................................................................... اروپا پارلمان

 12 ...................................................................................................................................................................................... فرانسه

 12 ....................................................................................................................................................................................... آلمان

 12 ........................................................................................................................................................................................ ايتاليا

 13 ................................................................................................................................................................................. انگلستان

 13 ...................................................................................................................................................................................... آمريكا

 13 ....................................................................................................................................آرا شفافيت حيث از كشورها تنوع

 13 ............................................................................................................................................................ شفاف كامالً( الف

 13 ................................................................................................................................................................. شفافنيمه( ب

 14 ................................................................................................................................................................... غيرشفاف( ج

 15 .................................................................................................................. نمايندگان آراي شفافيت درخصوص مالحظاتي

 16 ........................................................................................................................................................................ طرح مواد بررسي

 17 ............................................................................................................................................................................. طرح عنوان

 17 ................................................................................................................................................................................ -«1» بند

 19 ................................................................................................................................................................................ -«2» بند

 20 ................................................................................................................................................................................ -«3» بند

 22 ................................................................................................................................................................................ -«4» بند

 23 ................................................................................................................................................................................ -«5» بند

 23 ................................................................................................................................................................................ -«6» بند

 24 .................................................................................................................................................................................. يريگنتيجه

 25 ........................................................................................................................................................................ تجميعي پيشنهاد

 28 .............................................................................................................................................................................................. منابع



 

 

1 

 گزارش كارشناسي درباره:

 «طرح شفافيت آراي نمايندگان» 

 

 

 

 

 
 

 

 چكيده

بنابراين شفافيت يده نيست. پوش كسي بر كشورها در تقنين اصلي ركن عنوانبه گذارينقش مجالس قانون

 ضروري اجتماعي روابط تنظيم و مردم تكليف و حق تعيين در آفرينيدر اين نهاد، به جهت اهميت نقش

 آراي شفافيت و مجلس در گيريرأي اطالعات انتشار مجلس، شفافيت ابعاد مهمترين از. رسدمي نظربه

 .است نمايندگان

بند اعالم وصول  6م مشتمل بر در مجلس يازده« طرح شفافيت آراي نمايندگان»در همين راستا 

 دنبالبه گزارش، تهيه و هاكميسيون در صداوسيما نماينده حضور امكان بينيد. طرح مزبور با پيشش

 عملكرد انتشار لزوم به طرح اين در اين برعالوه است؛ مجلس هايكميسيون عملكرد نمودن شفاف

نع و عدم مشاركت و حضور، غياب، لوايح به تفكيك موافق، مخالف، ممت و هاطرح تصويب در نمايندگان

 در گيريموريت تصريح شده است. همچنين طراحان سازوكار و نحوه مخفي نمودن رأيأخير و مأت

 .اندنموده بينيپيش نيز را علني صحن جلسات

ي، مواردي نيز در اين زمينه پيشنهاد طرح در آرا شفافيت الزامات از توجهي قابل بخش درج رغمعلي

 برعالوه اساس اين بر. رسدمي نظربه ضروري پيشنهادي مواد قالب در آنهابيني پيشقابل ذكر است كه 

 در نمايندگان آراي شفافيت بر اصل بايد كه آنجا از كميسيون، جلسات نمودن غيرعلني سازوكار تعيين

 ضمن شود، مشخص كميسيون در گيرينمودن رأي خفيم نحوه است الزم باشد، كميسيون علني جلسات

 پردازيداده امكان با هاكميسيون علني جلسات و علني صحن مذاكرات مشروح انتشار كيفيت و زمان آنكه

 به تذكرات و سؤاالت لوايح، و هاطرح بررسي در كميسيون عملكرد بايستمي آن برعالوه. گردد فراهم

مجامع و شوراها مورد تأكيد قرار گيرد. شايان ذكر است   ها،تئيضا در هاع عملكرد و ربطذي مسئوالن

 افزايش به منجر تواندمي ايرايانه خوانش قابليت با نيز نمايندگان مأموريت و تأخير غياب، حضور، انتشار

 .باشد مجلس عملكرد شفافيت جهت شده بينيپيش رهايسازوكا كارآمدي
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 مقدمه

 كه هستند كاملي و متعدد هاينقش و كاركردها داراي كشور حكمراني نظام اصلي كنشگران و عناصر

 .شودمي تضعيف مردم حاكميت ظهور و عمومي مشاركت جلب آنان، عملكرد نبودن شفاف صورت در

گيري و قانونگذاري در يكي از اركان اصلي اين نظام حكمراني، پارلمان است كه متولي اصلي تصميم

 رود.شمار ميكشور به

و  پارلمان بر مردمي نظارت ابزارهاي از يكيعنوان به كه است چندي پارلمان عملكرد شفافيت

 است. با شده مطرح مختلف كشورهاي در منابع تخصيص و گيريتصميم فرايند سازيشفاف راهكارهاي

و  نخبگان ،مردم( پارلمان اداري اطالعات و نمايندگان عملكردي اطالعات از اعم) پارلماني اطالعات ارائه

 در بتوانند آنبر عالوه و شوند آگاه كشور قانونگذاري يندهايافر از تا كنندمي پيدا را فرصت اين ذينفعان

 .كنند مشاركت يندهاافر اين

 اطالعات انتشار عدم و انتشاردرخصوص  جهان هايپارلمان اغلب كه هاييموضوع ترينمهم از يكي

 درحقيقت نماينده هر رأي. است پارلمان در گيريرأي اطالعات انتشار اند،كرده وضع هاييسياست آن

 كاركرد وجه بارزترينعنوان به و لوايح بوده و هاطرحدرخصوص  او اقدامات و هافعاليت همه نتيجه

 در خود نمايندگان عملكرد از مردم اطالعبر عالوه آرا، شفافيت لذا. است شده مطرح ايشان نمايندگي

ي شترخود احساس مسئوليت بي رأي به نسبت نمايندگان تا شد خواهد موجب اسالمي، شوراي مجلس

 ساختار تقويت موجبات مردم، اجتماعي ـ يسياس بلوغ ارتقاي ضمن رو،ازاين. باشند پاسخگو وكنند 

دسترسي و  .آوردمي فراهم نيز را كشور قانونگذاري فرايند در جوييمشاركت براي مردم عموم انگيزشي

ها، محلي براي حضور مردم تعبيه در پارلمانكه طوريبه نظارت مردم بر پارلمان همواره مورد توجه بوده

گر مذاكرات مجلس بوده و با ارتباط با نماينده شهر خود و ارائه شده است تا بتوانند از نزديك نظاره

 نشان گوناگون كشورهاي تجربيات 1در مباحث شركت كنند.مستقيم غيرطور به پيشنهادها و انتقادها

 نمايندگان آراي اطالعات انتشار براي خود خاص مقتضيات و شرايط با مطابق كشور هر كه دهدمي

 و شفافيت بر فرضپيش بررسي شده، كشورهاي غالب دردرواقع  .است كرده اتخاذ تصميماتي پارلمان،

 اطالعات تا شود موجب استثنايي موارد آنكه مگر است مختلف جلسات در نمايندگان آراي اطالعات ارائه

صورت به پيش، از بايد اطالعات انتشار عدم و استثنا موارد صورت، اين در. بماند مخفي نمايندگان آراي

 گيريتصميم و استدالل توضيح، به نياز اطالعات انتشار عدم سازوكار اين با و باشد شده مشخص دقيق

 داشت. خواهد

 

                                                 

. شفافيت آراي نمايندگان پارلمان، 1مجيد الماسي، يحيي مرتب، محمدرضا عليزاده، شفافيت .1

، 16319هاي مجلس شوراي اسالمي، شماره مسلسل مطالعات بخش عمومي، مركز پژوهش دفتر
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هاي اصلي نمايندگان دغدغهازجمله  آرا،سازي در مجلس شوراي اسالمي نيز در دو سال اخير شفاف

 نامهيينآ قانون (117) ماده اصالح طرح»گرفته است.  تخصصي قرار هايكميسيون كار دستور در بوده و

 مجلس داخلي نامهآيين قانون( 119) ماده به تبصره دو الحاق طرح» ،«اسالمي شوراي مجلس داخلي

 داخلي نامهآيين قانون از موادي طرح اصالح» ،«طرح شفافيت آراي نظام تقنيني»، «اسالمي شوراي

اعالم  نمايندگان به مجلس تقديم و آراي شفافيت هدف با «شفافيت اليحه»و  «اسالمي شوراي مجلس

 وصول شده است.

تقاي بلوغ به جهت بهبود كيفيت قوانين، ارازجمله  بنابر مراتب فوق در مجلس يازدهم با داليلي

عالم ا« نمايندگان آرايشفافيت »سياسي و اجتماعي مردم و جلب مشاركت عمومي در امر تقنين طرح 

 وصول شده است.

 خاص شفافيت آرايطور به شفافيت پارلمان ودرخصوص  با توجه به وجود رويكردهاي مختلف

پرداخته « اننمايندگ آرايشفافيت »رسد كه ضروري است ابتدا به لزوم يا عدم لزوم مينظر به نمايندگان

 رو مورد تحليل قرار گيرد.پيششده و سپس مواد طرح 

ير را ها در حوزه شفافيت پارلماني است كه مسشاخص ترينشفافيت آراي نمايندگان مجلس، از مهم

هاي سازي ساير بخشهمچنين تصويب قوانين براي شفافهاي شفافيت پارلمان و براي پيشبرد ساير شاخص

رده و پاسخگويي كند، مضاف بر آنكه شفافيت آرا، امكان ارزيابي عملكرد نماينده را فراهم كنظام هموار مي

 پردازيم.ان مينمايندگان را ارتقا خواهد داد. در ادامه به واكاوي مباني و داليل شفافيت آراي نمايندگ

 

 مباني

صل شفافيت داراي مباني تئوريك عميقي بوده و از منظر مكاتب مختلف، مباني گوناگوني براي آن در ا

نظر گرفته شده است كه به تحليل و بازخواني ادله و آثار اصل شفافيت در انديشه سياسي اسالم و حقوق 

 ت به معناي اعم آنصاديق اصل شفافيبنابراين از آنجا كه شفافيت آرا يكي از م مدرن خواهيم پرداخت.

 باشد لذا بديهي است تبيين مباني اصل شفافيت، مبين مباني شفافيت آرا نيز خواهد بود.مي

 

 در انديشه سياسي اسالم

 توانمي مفهومي جديد در انديشه سياسي مدرن مطرح شده است، اماعنوان به هرچند اصل شفافيت

اصل عدم احتجاب  1.جست السالمعليهم اطهار ائمه سيره و اسالمي هايآموزه در را آن سرچشمه

                                                 

  ،khamenei.ir،30/7/1397 فقه، خارج درس جلسه ابتدای در رهبری معظم مقام بيانات .1

 خوب حرف هرچه ما کنندمی ادعا که کسانی. است اسالم از شفافيت دستور این سرچشمه»

 .«اندنکرده مطالعه را اسالمی معارف و قرآن اینها ایم،گرفته یاد هاغربی از است
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فراواني با شفافيت دارد، مؤيد اين امر مفهومي اي فقهي كه قرابت قاعدهعنوان به 1زمامداران از مردم

 گمان ترعي هرگاه» كه دهدمي دستور چنين ـ اشتر مالكـ  خود فرماندار به السالمعليهاست. اميرالمؤمنين 

 .«بگردان خود از را آنان هاىگمان عذر، اظهار به و كن، ارائه آنان به را عذرت آشكارا ببرد تو بر ستمى

گيرم گويم به عهده ميآنچه مي»با تأكيد بر اينكه   ديگر جايي در حضرت بوده و فراگير و عام دستور اين

 ندارم پنهان شما از را امري كه است اين من بر شما حق»فرمايد ( مي53نامه ) «و خود به آن پايبندم

 .(50 نامه) «است جنگ اسرار به مربوط كه مواردي مگر

نبايد مشورت را يك امر تشريفاتي تلقي  2هاي اسالمياصل وجوب شورا و مشورت در آموزهبرمبناي 

مضاف بر  3سازي حكومتي قلمداد كرد.اي از تأثيرگذاري آرا و نظرات مردم در تصميمنموده بلكه بايد جلوه

بخشي آگاهيرساني و آن با توجه به حق مردم بر دانستن اطالعات حكومتي، بايد بسترهاي الزم براي اطالع

بر در اين صورت عالوه .شودآراي نمايندگان مجلس فراهم ازجمله  در ابعاد مختلف  4به آحاد مردم جامعه

و موجب اعتماد عمومي كرده مشكالت تالش تبعيت مردم از قوانين و مقررات حاكم، در جهت رفع موانع و 

حاكميت مردم و مشاركت عمومي محقق شده  خاص در شفافيت آراي نمايندگان،طور به .شودبه حكومت 

قانونگذاري در كشور آگاه شده و با فرايندهاي كنند تا از اين فرصت را پيدا مي و ذينفعان نخبگان،و مردم

 5ارتقا و غني شدن قوانين گام بردارند.مشاركت در امر تقنين در راستاي 

و تالزم آن با « امر به معروف و نهي از منكر»از طرفي ديگر تحقق اصل شفافيت، اقتضاي تحقق 

خواهد بود؛ چه آنكه حكومت بايد با « نصيحت ائمه مسلمين»و « پاسخگويي»، «بخشي به مردمآگاهي»

. كندبخشي به مردم زمينه نظارت عمومي و همگاني را در جهت ارتقاي اداره كشور فراهم آگاهي

اصل  «2»  رساني به مردم است. در بندديگر مقدمه نظارت و امر به معروف، شفافيت و اطالععبارتبه

ها مقرر شده هاي عمومي در همه زمينهبردن سطح آگاهي يكي از وظايف دولت، باال 6قانون اساسي( 3)

                                                 

 .501، تهران، اميركبير، ص7(، فقه سياسي، ج 1384) عميد زنجاني، عباسعلي. 1

نگاهي به مباني تحليلي نظام جمهوري اسالمي ايران، چاپ سوم، (، 1391) ارسطا، محمدجواد .2

 .421قم، بوستان كتاب، ص

(، بررسي تطبيقي مباني اصل شفافيت از ديدگاه 1395) طاهري، محسن و ارسطا، محمدجواد 3.

اسالم و نظريه حكمراني خوب، فصلنامه پژوهش تطبيقي حقوق اسالم و غرب، سال سوم، شماره 
 .8سوم، ص 

 ،khamenei.ir ،4/6/1381 دولت، هيئت اعضای و جمهوررئيس دیدار در رهبری معظم مقام بيانات .4

 دارد، وجود موانعى واقعا   اگر هم بگویيد؛ را هاپيشرفت و دهيد خبر کنيد، رسانىاطالع مردم به هم»

 «.بگذارید ميان در مردم با شفاف هم را آنها
 مبارزه فساد با واقعا  » ،khamenei.ir ،24/4/1397 دولت، هيئت اعضای و جمهوررئيس دیدار در بيانات

 گروه یک یا کنيم پيدا را فاسد نفر یک بگویيم، مردم به را برخورد بعد کنيم برخورد باید ما... بشود

 برسانيم، مردم اطالع به را همين بعد بکنيم، بخشرضایت قوی قانونی برخورد کنيم، پيدا را فاسد
 «.است خوب این افتاد؛ اتفاق کار این بگویيم

 نفعانیمردم، ذ یجلب مشارکت حداکثر »گذاري هاي كلي نظام قانون( سياست9( بند )9جزء ) .5

 «.یگذارقانون ندیدر فرا یو صنف ینهاد تخصصمردم یقانون یو نهادها

 هایرسانه و مطبوعات از صحيح استفاده با هازمينه همه در عمومی هایآگاهی سطح بردن باال» .6

 .«دیگر وسایل و گروهی
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نيز امر به معروف و نهي از منكر مردم نسبت به حكومت را تكليفي همگاني  1قانون اساسي( 8) و اصل

نياز اين امر، شفافيت بوده كه مبناي تشكيل و بقاي حكومت اسالمي دانسته و بديهي است كه اولين پيش

 ن و دولتمردان خواهد بود. پذيري نمايندگانظارت، مستلزم پاسخگويي و مسئوليتدرواقع  است.

مضاف بر آنكه با توجه به اينكه فساد و متعاقب آن سلب اعتماد و شكست دولت در صورت اختفا و 

توان لزوم شفافيت آرا را مستند نمايندگان رخ خواهد داد بنابراين ميازجمله  عدم شفافيت كارگزاران و

در راستاي نظارت، استحكام، تقويت و حفظ نظام ضروري دانست، همچنان « وجوب حفظ نظام»به قاعده 

 2.كندميظن و تهمت مصون كه شفافيت، ارباب قدرت را از اتهام، سوء

 

 در انديشه سياسي مدرن

هاي بنيادين نظريه حكمراني ها و مؤلفهيكي از شاخصعنوان به اصل شفافيت در انديشه سياسي مدرن

صورت به هنگام اقتصادي، سياسي، اجتماعيبهآن اطالعات قابل اتكا و موجب به كه 3شدهخوب مطرح 

 5و 4گيرد.نفعان مرتبط قرار ميمند و دقيق در دسترس همه ذيقاعده

كه تحقق  6دولت تلقي شدهسازي حكومت و كراسي، شفافوحقوق اساسي نيز يكي از شرايط دم در

آزادي »اصل شفافيت با مفاهيمي همچون ديگر عبارتبه 7آن موجب نظارت و پاسخگويي حكومت است.

 گره خورده است.« حق مشاركت و تعيين سرنوشت»و « حق دسترسي آزاد به اطالعات»، «بيان

هايي است كه مردم هاي بنيادين بشر بوده كه زيربناي همه آزادييكي از آزادي« آزادي بيان»

و بند هفتم اصل سوم قانون اساسي نيز تأمين آزادي را از وظايف دولت  8ورزندنسبت به آن اهتمام مي

و تلقي نموده است. امروزه بسياري معتقدند، آزادي بيان شامل آزادي تفحص، تحصيل و اشاعه اطالعات 

                                                 

 همگانی است ایوظيفه از منکر نهی و معروف به امر خير، به دعوت ایران اسالمی جمهوری در» .1

 .«دولت به نسبت مردم و مردم به نسبت دولت یکدیگر، به نسبت مردم عهدهبر متقابل و

 مسئول» ،khamenei.ir ،29/6/1388  فطر، سعيد عيد نماز هایخطبه در رهبری معظم مقام بيانات 2.

 این بيایيم ما اینکه» ،«.بدهد قرار مردم اختيار در واضح طوربه را خودش عملکرد اسالمی جمهوری در

 بدهيم نسبت آنها به را چيزهایی و تهمت فشار بار زیر بگيریم باشد، شده اثبات اینکه بدون را آن و

 بيان را آن نداریم حق ما است، نشده ثابت که مادامی تا اما باشد، راست درواقع است ممکن که
 را غبارآلود فضاى تابند؛برنمی را شفاف فضاى ناراحتند؛ فضا بودن شفاف از ملت دشمنان» ،«.کنيم

 ملت حرکت به و شوند نزدیک خودشان مقاصد به توانندمی که است غبارآلود فضاى در. خواهندمی
 «.بزنند ضربه ایران

(، بررسي تطبيقي مباني اصل شفافيت از ديدگاه 1395) طاهري، محسن و ارسطا، محمدجواد .3

اسالم و نظريه حكمراني خوب، فصلنامه پژوهش تطبيقي حقوق اسالم و غرب، سال سوم، شماره 

 .4سوم، ، ص 
4  . Mitchell, RB. (1998). Sources of Transparency: Information Systems in International Regimes. 

International Studies Quarterly, pp.30-109. 

5  . Bellver, A, Kaufmann, D. (2005). Transparenting Transparency: Initial Empirics and Policy 

Applications. World Bank Policy Research Working Paper, pp.1-72. 

(، حكمراني خوب و نقش شفافيت در تحقق آن، 1389) رضا ضميري، عبدالحسين و نصيري حامد، 6.

 . 196ص

 .138، ص 61(، مفهوم، مباني و لوزم آزادي اطالعات، نامه مفيد، شماره 1386) انصاري، باقر .7

 .250اساسي، چاپ اول، تهران، ميزان، ص  هاي(، حقوق بشر و آزادي1384) هاشمي، سيدمحمد 8.
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ستا موظفند كه شرايط الزم براي تحصيل ها در اين رابنابراين دولت 1.دگردمي« حق دانستن»نيز 

 .كننداطالعات مورد نياز شهروندان را فراهم 

اعالميه جهاني  (19)نيز از مفاهيم نوظهوري است كه در ماده « حق دسترسي آزاد به اطالعات»

 2ترين عناصر آزادي بيان بودهحقوق بشر تجلي يافت. درحقيقت اين حق كه از تبعات ذاتي و از ضروري

و ارتباط عميقي با كرامت ذاتي انسان دارد، موجب مشاركت آگاهانه مردم در اداره امور عمومي شده و 

 3ها به افكار عمومي است.حكومت پاسخگويي مقدمـه

رود و شمار ميبهحق دسترسي آزاد به اطالعات، يكي از آثار و توابع حق تعيين سرنوشت در واقع 

دون تضمين حق دسترسي آزاد به اطالعات متزلزل خواهد شد. تحقق كامل حق تعيين سرنوشت ب

تأكيد كرده كه يكي « كراسيودم بسط حق برخورداري از»اي با عنوان كميسيون حقوق بشر در قطعنامه

از توابع حق تعيين سرنوشت، حق آزادي تفحص، تحصيل و اشاعه اطالعات و نهادهاي حكومتي شفاف 

أي دادن صرفاً يك تشريفات سياسي نبوده بلكه جهت تحقق كاركرد بر اين اساس ر 4و پاسخگو است.

 5دهندگان به اطالعات الزم، دسترسي داشته باشند.واقعي خويش الزم است رأي

 

 رويه عملي

و ضرورت وجود آن، در ادامه با « شفافيت آراي نمايندگان»و « شفافيت»پس از مشخص شدن مباني 

تبارشناسي تاريخي شفافيت آراي نمايندگان، به تحليل رويكرد قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران 

 اقتصادي و سياسي اجتماعي، فرهنگي، نهادهاي مبين و حقوقيـ  سياسي نظام راهبرد و چارچوب مثابهبه

نامه داخلي مجلس به موضوع شفافيت آرا پرداخته و سپس به تجارب ساير كشورها ايران و آيين جامعه

 اشاره خواهيم كرد.

 

 قانون اساسي

رسد اولين گام در زمينه شفافيت آراي نمايندگان مجلس در نظام حقوقي ايران تصويب اصل نظر ميبه

 ملي شوراي مجلس اعضاي»شمسي است. مطابق اين اصل  1285قانون اساسي مشروطه در سال  (38)

                                                 

 .المللي مدني و سياسيميثاق بين (19)ماده  «2»بند  .1

)حقوق همبستگي(، تهران،  (، نسل سوم حقوق بشر1383) عسگري، پوريا و وكيل، امير ساعد .2

 .82مجمع علمي و فرهنگي مجد، ص

(، تحليل 1398) عباسي، بيژنمحسني، وجيهه و هاشمي، سيدمحمد و جاويد، محمدجواد و  .3

كيد بر نظام أسنجي حق دسترسي عموم به اطالعات با تحقق حقوق شهروندي با تحقوقي نسبت

تا ص  321، از ص 62يكم، شماره وحقوقي ايران، فصلنامه پژوهش حقوق عمومي، سال بيست
 .326ص  /354

4  . Verhoven, Amaryllis, The Right To Information: A Fundamental Right? 

www.themis.umich.mx/mambo/media/bertelsmann_foundation_foi.pdf. P 12. 

5  .  Mendel, Toby (2008) Freedom of Information: A Comparative Legal Survey, Paris: UNESCO p4. 

http://www.themis.umich.mx/mambo/media/bertelsmann_foundation_foi.pdf
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 در تهديد يا تحريص ايشان را ندارد حق و احدي بدارند اظهار واضح و صريح را مطالب قبول يا رد بايد

 تماشاچي و نويسروزنامه كه باشد به قسمي بايد مجلس اعضاي قبول و رد اظهار نمايد. خود رأي دادن

 امثال و سفيد و كبود اوراق قبيل از باشد ظاهري به عالمات اظهار آن بايد يعني كنند ادراك بتوانند هم

توانستند از براساس اصل مزبور آراي نمايندگان در مجلس شوراي ملي علني بوده و مردم نيز مي« .آن

 آراي نمايندگان اطالع يابند.

موارد پذيرفته  و با تشكيل مجلس بررسي نهايي قانون اساسي نيز همين امر جزء 1358در سال 

را متضمن  2(86)و  1(84)، (69)توان اصول كه مينحويبهشده نزد اعضاي مجلس مذكور بوده است 

 پذيرش اصل شفافيت ازسوي قانونگذار اساسي دانست.

 علني بايد اسالمي شوراي مجلس مذاكرات»قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران  (69)مطابق اصل 

 رايطش در. شود منتشر عموم اطالع براي رسمي روزنامه و راديو طريق از آن كامل گزارش و باشد

 10 يا راوز از يكي يا جمهوررئيس تقاضاي به كند، ايجاب كشور امنيت رعايت كه صورتي در اضطراري،

 با كه تاس معتبر صورتي در غيرعلني جلسه مصوبات. شودمي تشكيل غيرعلني جلسه نمايندگان، از نفر

 بايد جلسات اين مصوبات و گزارش. برسد نمايندگان مجموع چهارمسه تصويب به نگهبان شوراي حضور

 .«گردد منتشر عموم اطالع براي اضطراري شرايط شدن برطرف از پس

 :ذيل اين اصل دو نكته مشخص خواهد شد با مراجعه به مشروح مذاكرات

تالزم داشته و اصل بر علني « گيري علنيرأي»و « جلسه علني» 3اول آنكه مطابق نظر رئيس جلسه

و تنها در شرايط اضطراري و اقتضاي امنيت و آن هم با رعايت تشريفات  4گيري بودهبودن مذاكرات و رأي

ات در اين حالت مكه البته تصمي كنندغيرعلني برگزار رت صوبه توانند جلسه راخاص نمايندگان مي

؛ مضاف بر آنكه گزارش و مصوبات منوط به رعايت نصاب باالتر و تشريفات سختگيرانه ديگري شده است

 جلسه غيرعلني پس از رفع شرايط اضطرار به اطالع عموم خواهد رسيد.

به مذاكرات صحن علني نبوده و  محدود« مذاكرات مجلس شوراي اسالمي»دوم اينكه شفاف بودن 

                                                 

 و داخلی مسائل در همه دارد حق و است مسئول ملت تمام برابر در نماینده هر»: (84) اصل 1.

 «.نماید اظهارنظر کشور خارجی
 آزادند کامال   خود رأی و اظهارنظر در نمایندگی وظایف ایفای مقام در مجلس نمایندگان»: (86) اصل .2

 وظایف ایفای مقام در که آرايی یا اندکرده اظهار مجلس در که نظراتی سبب به را نهاآ تواننمی و
 «.کرد توقيف یا اند تعقيبداده خود نمایندگی

 .ره()شهيد دكتر بهشتي  .3

 العادهفوق و ضروري موارد براي بايد اجماال   كه كنيدمي فكر آقايان اگر حالهربه: بهشتي دكتر .4

 دارد، راه استثنا و بگذاريم بودن علني بر را اصل و بنويسيم اينجا را علنيغير جلسه تشكيل امكان
 هميشه و نيست الزم استثنا اصوال   نه، كه كنيدمي فكر اگر و كنيممي بحث استثنا شرايط روي بعد

 علني مذاكرات بگوييم نيست كافي چون هم، گيريرأي حتي و باشد علني مجلس مذاكرات بايد
 آن در. نيست صالح شرايط آن در مسئله آن افشاي اصال   اوقات گاهي علني، گيريرأي و نباشد

 جايبه يا چهارمسه بنويسيد سومدو جايبه مثال  . چيست بدانيم كه بفرماييد را آن شرايط بايد صورت
 به كندمي محكم را كار كنيدمي فكر و كنيدمي پيشنهاد كه را شرطي هر پنجم،چهار يا چهارمسه

 .(1802 ص مذاكرات، مشروح صورت)بفرماييد  اضافه متن اين
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ها شفاف بودن مذاكرات و آرا در كميسيون علني بودن جلسات و آراي نمايندگان در صحن علني،بر عالوه

خبرگان قانون اساسي  1نيز مورد پذيرش قرار گرفته است. اين مضمون در سؤال يكي از اعضاي مجلس

به اين صورت  (69)شود كه ناظر به ويرايش قبلي اين اصل است. متن ويرايش قبلي اصل مشخص مي

مذاكرات مجلس شورا بايد علني باشد و گزارش كامل آن در روزنامه رسمي منتشر شود و از »است: 

وزير يا نخستجمهور يا رئيسبه تقاضاي شوراي رهبري،  هاي گروهي به اطالع مردم برسد،طريق رسانه

مجلس يا ده نفر از نمايندگان ممكن است جلسه غيرعلني با حضور همه نمايندگان رئيس يكي از وزرا يا 

اينجا كه گفته شده گروهي از آنها » پرسند:ايشان مطابق اين اصل مي« يا گروهي از آنها تشكيل شود.

اين براي مختصر كردن » دارند:در پاسخ اظهار مي 2كه رئيس جلسه« شوند؟اين عده چگونه انتخاب مي

خواهد جلسه غيرعلني تشكيل دهد، گاهي هاي مجلس مياست. گاهي اوقات است كه يكي از كميسيون

 3«.دهند...نمايندگان منتخب دو يا سه كميسيون جلسه سري تشكيل مي

س منظور از مذاكرات مجل»پرسند: مي 4در ادامه يكي ديگر از اعضاي مجلس خبرگان قانون اساسي

« گيري نهايي است؟شوراي ملي بايد علني باشد مطلق مذاكرات است يا مذاكراتي است كه براي تصميم

بنابراين مذاكراتي كه در »شود: ميسؤال مجدداً « كل مذاكرات»فرمايند: كه رئيس جلسه در پاسخ مي

كه رئيس جلسه در « شود ممنوع است؟ مذاكرات مقدماتي ممنوع است؟هاي مشترك مياين كميسيون

 5.«خير، مذاكرات مجلس شوراي ملي كالً علني است»فرمايند: پاسخ مي

 ملت مامت برابر در نماينده هر»دارد: قانون اساسي نيز اشعار ميچهارم واصل هشتاد ديگرسوياز

ه واضح است كپر .«نمايد نظراظهار كشور خارجي و داخلي مسائل همه در دارد حق و است مسئول

گان موجب باشد. چه آنكه آراي نمايندمسئوليت نمايندگان، موجب تعهد و پاسخگويي در مقابل ملت مي

تصادي حيات سياسي، اقتصادي، اجتماعي و اقنوعي به شود وايجاد حق و تكليف براي هر شهروند مي

بي مردم مكان ارزيارو الزم است جهت فراهم شدن ااينازخورد، هر فرد توسط آراي نمايندگان رقم مي

ق شان منتشر شود تا از اين طريپذيري و پاسخگويي وكالي خود، آراينسبت به ميزان مسئوليت

ير به اجراي بندي قوانين كه ايجاد حق و تكليف عمومي كرده و ناگزشهروندان بتوانند از چگونگي صورت

 شوند، قرار گيرند.آن مي

 مقام در مجلس نمايندگان»نمايد: قانون اساسي نيز مقرر ميششم واصل هشتاد اصول فوق،بر عالوه

 در كه نظراتي سبب به را آنها تواننمي و آزادند كامالً خود رأي و اظهارنظر در نمايندگي وظايف ايفاي

« كرد. توقيف يا تعقيب اندداده خود نمايندگي وظايف ايفاي مقام در كه آرايي يا اندكرده اظهار مجلس

                                                 

 .هللا موسوي تبريزيآيت .1

 (.ره)شهيد دكتر بهشتي  .2

مجلس بررسي نهايي قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران، ج اول،  صورت مشروح مذاكرات .3

 .814-815 صص

 .آقاي رحماني .4

 .818صورت مشروح مذاكرات، ص  .5
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كه اصل بر علني بودن آراي نمايندگان بوده و بر همين اساس مقنن، شود مياز اصل مزبور چنين مستفاد 

ده است. چه آنكه اگر فرض كر تعقيب يا توقيف نمايندگان را به سبب آراي ارائه شده در مجلس ممنوع

وعيت تعقيب و توقيف به سبب آراي مقنن بر مخفي و غيرعلني بودن آراي نمايندگان بوده، اساساً ممن

 رسد.مينظر به ارائه شده فاقد وجه

 

 نامه داخليآيين

ستقالل انامه داخلي مجالس برعهده خود آنان است و براي حفظ امروزه ابتكار تهيه و تصويب نظام 

وط به مجلس نامه داخلي در ايران مربشود. اولين نظامپارلمان و نمايندگان، موضوعي اساسي محسوب مي

زبور، مقانون  (82)به تصويب مجلس مزبور رسيده است. وفق ماده  1288شوراي ملي بوده كه در سال 

صورت به گيرياصل بر رأي (83)ماده موجب به رأي مجلس بر سه قسم قيام و قعود، علني و مخفي بوده و

ته مطابق ماده الب ه در قانون مزبور قيد گرديده است،مواقعي كمگر در است قيام و قعود در تمام مسائل 

القبول است. هرگاه پانزده رأي علني با اوراق ممكن يا حتمياخذ  در تمام مواقعي كه»اين قانون،  (90)

كنند در ا را مينفر از اعضا كتباً تقاضا نمايند بايد رأي مخفي گرفته شود. اسامي اشخاصي كه اين تقاض

 .«مه رسمي درج خواهد شدروزنا

نامه قانون آيين 1361قانون اساسي و در سال  2(66)و  1(65)پس از انقالب اسالمي و متعاقب اصول 

پنج رأي به اخذ  نموداين قانون مقرر مي (124)داخلي به تصويب مجلس شوراي اسالمي رسيد. ماده 

طريق قيام و قعود، با كليد برقي، رأي علني با ورقه، رأي مخفي با ورقه و رأي مخفي با مهره بوده و وفق 

موجب به گيري با قيام و قعود و كليدهاي برقي بوده مگر در مواردي كهموارد رأيهمه در  (125)ماده 

موجب به نيز ورقه با علني رأي يا مخفي رأي تقاضاكنندگان كليه شده است. اسامي اين قانون مستثنا

 (176)شد. شايان ذكر است وفق ماده مي ثبت مجلس مذاكرات مشروح صورت اين قانون، در (134)ماده 

 مخصوص كارت داشتن نمايندگان رسانه عمومي، باعنوان به تلويزيون راديو و جرايد قانون مزبور، مخبرين

 .كنندتوانستند در جلسه حاضر شده و اخبار جلسه را منتشر جلسه، مي همان

نمايندگان افكار عمومي در جلسه حضور داشته و با توجه به اينكه عنوان به بر اين اساس خبرنگاران

توانستند نظر و آراي نمايندگان را تشخيص داده و با عكس و گيري با قيام و قعود بوده مياصل بر رأي

رويه ادوار پيشين برمبناي گزارش رأي نمايندگان را انتشار دهند. نكته قابل ذكر آنكه  فيلم و يا ارائه

                                                 

 مجموع سومحضور دو با اسالمی شورای مجلس جلسات ،انتخابات برگزاری از پس: (65) اصل .1

 مگر گيردمی انجام داخلی مصوب نامهآیين طبق لوایح و هاطرح تصویب و یابدمی رسميت نمایندگان

 داخلی نامهآیين تصویب برای. باشد شده تعيين خاصی نصاب اساسی قانون در که مواردی در
 .است الزم حاضران سومدو موافقت

 و آنها تصدی و دوره هاکميسيون تعداد و مجلس رئيسههيئت و رئيس انتخاب ترتيب: (66) اصل .2

 .گرددمی معين مجلس داخلی نامهآیين وسيلهبه مجلس انتظامات و مذاکرات به مربوط امور
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ها و لوايح يا هر موضوع ديگري كه در دستور كار مجلس گيري در طرحعلني بودن رأيبر عالوهمجلس 

به كابينه نيز قيد در دوره اول مجلس، آراي نمايندگان موافق و مخالف در جلسات رأي اعتماد  گرفت،قرار مي

اين امر هيچگاه ازسوي نمايندگان مورد مناقشه قرار نگرفته و مقنن نيز نسبت به آن واكنشي نشان  1شد.مي

 2شد.جمهور وقت علني بود و آرا ثبت و منتشر ميسئيگيري درباره عدم كفايت رنداد؛ حتي رأي

گيري در رأي (118)نگذار در ماده قانو 1378نامه داخلي جديد مجلس در سال با تصويب آيين

انسته و مطابق قعود دو مخفي با ورقه و قيام  با دستگاه الكترونيكي،علني با ورقه،  بهمجلس را منحصر 

ف يك گيري با دستگاه الكترونيكي بوده كه در صورت نقص فني دستگاه ظراصل بر رأي (119)ماده 

، در (118)اده گيري با قيام و قعود يا طرق ديگر انجام خواهد گرفت. بنابراين هرچند مطابق مهفته رأي

مخفي تجويز شده صورت به گيريگيري علني بوده و تنها در مورد سوم رأيموارد اول، دوم و چهارم رأي

ونيكي را تجويز رأي با دستگاه الكتراخذ  گيري و شمارش آرا،است و قانونگذار نيز صرفاً جهت تسهيل رأي

 .شد، اما در عمل نتايج آرا براي عموم غيرقابل دسترس كرده

گيري رأي نامه داخلي، منحصراً در مواردقانون آيين (121)حال حاضر، مطابق ماده است در گفتني

 از بعد يا و نكرده شركت گيرىرأى در كه كسانى و ممتنعان و مخالفان ،موافقان علني با ورقه، اسامى

 ذاكراتم مشروح صورت در شود، قرائت جلسه در اينكه بدون اند،شده خارج تاالر از رأىاخذ  اعالم

 .شودمى ثبت مجلس
 

                                                 

 ص، ص 1359 ماهشهريور 19، 11375شماره  دوره اول، روزنامه رسمي، مشروح مذاكرات مجلس، 1.

 .، مخالفان و ممتنعان در جلسه رأي اعتماد به كابينه محمدعلي رجايي 39-38
فهرست موافقان، مخالفان و ممتنعان در جلسه رأي اعتماد به محمدجواد تندگويان و موسي 

 11395خير وزير مشاور و سرپرست سازمان برنامه و بودجه، در روزنامه رسمي، شماره اللهيحبيب

 .25-26ص  ،1359مهر  3مورخ 
فهرست موافقان، مخالفان و ممتنعان در جلسه رأي اعتماد به ميرمحمد صادقي وزير كار و امور 

 ،1359آبان  14مورخ  11602اجتماعي و ابراهيم احدي وزير دادگستري در روزنامه رسمي شماره 
 .28-29ص 

محمدجواد باهنر در ي اعتماد به وزراي كابينه أفهرست موافقان، مخالفان و ممتنعان در جلسه ر
 .38-44ص  ،1360مرداد  26مورخ  10869نامه رسمي شماره زرو

ي كابينه ميرحسين موسوي در افهرست موافقان، مخالفان و ممتنعان در جلسه رأي اعتماد به وزر

 .40-47ص  ،1360آبان  11روزنامه رسمي مورخ 
عنوان وزير اكبر ناطق نوري بهفهرست موافقان، مخالفان و ممتنعان در جلسه رأي اعتماد به علي

مورخ  19732خارجه در كابينه موسوي روزنامه رسمي به شماره  راكبر واليتي وزيكشور و علي
 .30ص ،24/9/1360

فهرست موافقان، مخالفان و ممتنعان در جلسه رأي اعتماد به بهزاد نبوي وزير صنايع سنگين و غالمرضا 

 .37ص  ،1361خرداد  10مورخ  10864نامه رسمي به شماره زروآقازاده مشاور در امور اجرايي در 
 11000گنابادي، روزنامه رسمي شماره هاب فهرست موافقان، مخالفان و ممتنعان در استيضاح ش

 .34ص ، 1361آبان  13مورخ 
دوست وزير سپاه، فهرست موافقان، مخالفان و ممتنعان در جلسه رأي اعتماد به محسن رفيق

و سرپرست سازمان اي وزير مشاور اژهجواد وزير فرهنگ و ارشاد اسالمي و محمد خاتمي سيد

 .29-30ص ، 1361آبان  18مورخ  11002زنامه رسمي به شماره وبهزيستي در ر
 .36ص ،1362آبان  17مورخ  11289فهرست موافقان، مخالفان استيضاح در روزنامه رسمي به شماره 

خرداد  31مورخ  10627نامه رسمي به شماره وزدر رمشروح مذاكرات مجلس شوراي اسالمي  .2

 .44ص  ،1360
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 تجربه ساير كشورها

در قرن  كراسيودم تجربيات موفق پارلماني وخصوص در المجالسبراساس راهنماي اتحاديه بين

دسترس بودن و مؤثر  نمايندگي جامعه متنوع و متكثر، شفافيت، پاسخگويي، در، پنج ويژگي ويكمبيست

 براي راهكاري باز، حال حاضر پارلماندر 1كراتيك و مطلوب است.وهاي پارلماني دمشاخصعنوان به بودن

 ارتقاي براي كيفي شاخصي را آن توانمي كه است شفاف و مطلوب حكمراني هايشاخص توسعه

 و كندمي منتشر واضح و دسترس در شفاف، را اطالعات كه است پارلماني باز پارلمان. دانست حكمراني

 همراه شهروندان كنترل و نظارت تقويت با پارلمان اطالعات آزادانه و شفاف انتشار. درواقع گوستپاسخ

ازسوي  باز پارلمان عنوان با ايبيانيه 2012 سال كه در شد موجب باز پارلمان ايده مطلوبيت .است

هاي در آن بر شاخص و منتشر پارلمان از كشورهاي مختلف جهان 38مجمعي متشكل از نمايندگان 

نهاد و ناظر بر مردم سازمان 140كشور به اين بيانيه پيوسته و  75تاكنون  پارلمان باز تصريح شود.

 اطالعات به مردم عموم دسترسي افزايش بيانيه اين از هدف 2.اندپارلمان نيز از اين بيانيه حمايت كرده

 .است آن عملكرد بهبود و شفافيت پارلمان، عملكرد بر نظارت افزايش راستاي در پارلماني

تسهيل  سازي اطالعات پارلمان،شفاف ترويج فرهنگ شفافيت،محور  بيانيه پارلمان باز در قالب چهار

ارتباطات  از طريق امكان دسترسي به اطالعات پارلماني و افزايش دسترسي به اطالعات پارلماني

صورت رسمي تدوين كرد و سازي آنها، نخستين الگوي تحقق پارلمان باز را بهو شاخص الكترونيكي

 جامعه نهادهاي ناظر بر پارلمان را موظف به توسعه و پيشبرد اين اصول دانست.

رلماني نيز حاكي از اين است كه شفافيت آراي المللي در زمينه شفافيت پامطالعه تجربيات بين

هرچند نبايد از  اند،سمت شفافيت آرا در پارلمان رفتهبهتدريج بهنمايندگان دغدغه ساير كشورها بوده و 

 اند.اين نكته غافل بود كه در اغلب اين كشورها استثنائاتي براي شفافيت آرا قائل شده

 

 پارلمان اروپا

ها نيز بوده و در كميسيون 3بر اساميمبتنيگيري رأي، رأياخذ  در صحن علني شيوهدر پارلمان اروپا 

نامه داخلي پارلمان اروپا، تنها در آيين (169)شود. مطابق ماده انجام مي 4گيري با باال بردن دسترأي

                                                 

. شفافيت آراي نمايندگان پارلمان، 1مجيد الماسي، يحيي مرتب، محمدرضا عليزاده، شفافيت .1

، 16319هاي مجلس شوراي اسالمي، شماره مسلسل مطالعات بخش عمومي، مركز پژوهش دفتر

 .35-36ص
هاي مجلس شوراي ، مركز پژوهش«براي تحقق پارلمان باز چارچوبي» ،(1398سميه زماني ) .2

  Declaration of Parliamentary Openness .. به نقل از:5، ص 16891اسالمي، شماره مسلسل: 

.3 Roll-Call Voteرأي و شودمي ليست حروف الفبا برمبتني نمايندگان مهه اسامي گيريرأي نوع اين : در 

 يكي روش اين. دشومي مشخص اسم آنها رويهروب موافق، مخالف، ممتنع، غايب()نمايندگان  از هرکدام
 است. گوناگون کشورهاي در آرا شفافيت براي ايجاد هاروش ترينمهم از

4. Show of Handsخود دست نگاه داشتن پايين يا دست بردن باال با نمايندگان گيريرأي نوع اين : در 

 کنند.مي اعالم را خود مخالفت و موافقت
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پنجم نمايندگان يكمخفي بوده و در صورتي كه صورت به گيريها براي انتخاب افراد خاص رأيانتخابات

هاي اغلب در پارلمان 1مخفي خواهد بود.صورت به گيريحاضر درخواست دهند، در صحن علني رأي

گيري علني بوده و در مواردي كه مخفي بودن به تصويب نمايندگان كشورهاي عضو اتحاديه اروپا نيز رأي

صورت به گيري معموالًمثال در دانمارك رأي عنوانبه 2.استگيري غيرعلني برسد يا در انتخاب اشخاص، رأي

 شود و براي مردم عادي قابل دسترس است.الكترونيكي بوده و نتايج آن همراه با اسامي نمايندگان ذخيره مي

 

 فرانسه

توانند بيانات نماينده خود را از طريق ثبت بوده و شهروندان مي 3گيري بازدر مجلس نمايندگان فرانسه رأي

آخرين فعاليت نماينده خود  سايت مجلس نمايندگان،تحوالت پارلماني چك و بازبيني كنند و از طريق وب

 نيز ها و ...( را بررسي كنند. در مجلس سناي فرانسهها، ويدئوي سخنراني، گزارشات، طرحسؤاالت)اعم از 

توانند در جلسات شركت كنند و نحوه و مردم ميشود ميگيري باز در روزنامه رسمي منتشر نتايج رأي

 .شودنميدهندگان ثبت دهي سناتورها را با نشان دادن دست ببينند ولي اسامي رأيرأي

 

 آلمان

م جلسات مجلس نمايندگان آلمان براي مردم قابل مشاهده و دسترسي بوده و ويدئوي تمااعضاي آراي 

لمان، آقانون اساسي  (52)ضبط و از طريق اينترنت و تلويزيون قابل دسترسي است و براساس ماده 

ايت سو در صورت عدم محرمانگي در  باشدميمذاكرات مجلس سنا معموالً براي مردم قابل دسترس 

 ن برسد.شود. غيرعلني بودن جلسات و عدم انتشار اسامي بايد به تصويب پارلماا منتشر ميمجلس سن

 

 ايتاليا

لسات جزنده پخش شده و صورت به در ايتاليا، جلسات صحن علني مجلس نمايندگان از طريق اينترنت

ي جلسه و مشروح مذاكرات نيز در همان روز برگزارشود ميو مذاكرات مهم از تلويزيون عمومي پخش 

بر عالوهگيري بوده و . در مجلس سناي ايتاليا نيز اصل بر علني بودن جلسات و رأياستقابل دسترس 

ناتور س 20شود. البته سايت پارلمان منتشر ميمشروح مذاكرات در وب زنده،صورت به انتشار جلسات

 .كنندمخفي صورت به يگيرتوانند تقاضاي رأيمي

 

                                                 

1  . Izabela Jędrzejowska, Democratic Scrutiny, Transparency, and Modalities of Vote in the National 

Parliaments of the Member States and in the European Parliament, European Parliament 

هاي مجلس مركز پژوهش« لمانشفافيت آراي نمايندگان پار»گزارش  .جهت مطالعه  بيشتر رك 2.

 .1397ماه ، بهمن16319شوراي اسالمي، شماره مسلسل 
3  . Open Vote 
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 انگلستان

بوده و  1بندي پارلمانبر تقسيممبتنيگيري )عوام( و لردها در انگلستان، رأي در مجلس نمايندگان

. شوندميمستقر موافقان و مخالفان هاي مخصوص نمايندگان مخالف و موافق جهت ابراز رأي در البي

دهي شود، اسامي نمايندگان و نوع رأيطريق تلويزيون پخش مياينكه مذاكرات هر دو پارلمان از بر عالوه

 2شود.صبح روز كاري بعد منتشر مي 6تفصيل در ساعت به)هانسارد(   در گزارشات رسمي مذاكرات نهاآ

 

 آمريكا

علني بوده صورت به گيري و برگزاري جلساتدر اياالت متحده آمريكا نيز مجلس نمايندگان و سنا رأي

 3.استو آراي نمايندگان براي مردم قابل دسترس 

 

 تنوع كشورها از حيث شفافيت آرا

 :كرد به سه دسته تقسيم« نمايندگان آرايشفافيت »درخصوص  توان كشورها رابنابر مراتب فوق مي

 الف( كامالً شفاف

مثال در اياالت متحده عنوان به دسترس است.در شفاف و  نهاآراي نمايندگان آهمه كشورهايي كه مطلقاً 

سوئد، آفريقاي جنوبي، فنالند، هند، لبنان و... مطلق آراي صادره از پارلمان شفاف  آمريكا، انگلستان،

تنها پخش مستقيم و نمايش اعالن نتايج شفاف را تضمين كرده است، نهطور نمونه كشور سوئد به. است

كه آن هم مشمول كنند لفني يا از طريق وب نظر خود را اعالم هم فرصت دارند تغايب بلكه اعضاي 

ارتباط مستقيم عنوان به توانداين امر مي 4شفافيت است و در سند نهايي قانون بازتاب خواهد داشت.

 شفافيت و عدم فساد در نظام پارلماني مورد توجه قرارگيرد.

 شفافب( نيمه

رئيس منتها در انتخاب افراد مانند  ،استدر اين كشورها اصل بر علني بودن مذاكرات و آراي نمايندگان 

 توانند جلسه را، رأي اعتماد و استيضاح و ... مخفي بوده و در مواردي نمايندگان ميرئيسنايبپارلمان، 

كشورهايي مانند اردن، مالزي، كره  و 5. اغلب كشورهاي عضو اتحاديه اروپاكنندعلني برگزار غيرصورت به

جنوبي و ... از اين دسته هستند. البته اين كشورها اصوالً با قانون دسترسي آزاد به اطالعات و قوانين 

                                                 

1  . Division Vote 

2  . Izabela Jędrzejowska, Democratic Scrutiny, Transparency, and Modalities of Vote in the National 

Parliaments of the Member States and in the European Parliament, European Parliament. 

3  . Hug, Simon. "Selection effects in roll call votes." British Journal of Political Science 40.1 (2010): 225-235. 

4. riksdagens, Debatter och beslut i kammaren, Debatter och beslut. p30. 

5  . Izabela Jędrzejowska, Democratic Scrutiny, Transparency, and Modalities of Vote in the National 

Parliaments of the Member States and in the European Parliament, European Parliament 
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 وجود اداري مقامي فرانسه كشور در مثال طوربه .اندكردهتعارض منافع سعي در حل مسئله شفافيت 

 اقامه براي توانندمي اشخاص نمايد خالف به اقدام و كند شفافيت به تعهد اينماينده چنانچه كه دارد

بيني شده است در پيشكشور آلمان درخصوص  يا 1.كنند مراجعه آن به اسناد اين به دسترسي و دعوا

اي وجود داشته باشد، شخص نماينده بتواند اعالم كند و چنانچه صورتي كه تعارض منافع براي نماينده

اي توانند به وجود منافع براي نمايندهگيري حاضر نشود. نمايندگان مينباشد در رأيمورد اعتراض 

و تعارض منافع نكند معاف شود و درنهايت چنانچه اعالم  2گيري در بوندستاگاعتراض كنند و از رأي

ي در اين الگو نيز كشورهاي موفق 3.آنان مشخص شود مسئوليت كيفري براي شخص وجود خواهد داشت

كه دولت متعهد به شفافيت آنجاييازبيني شده است پيشدر رابطه شفافيت وجود دارد. در كشور فرانسه 

و در صورت اقناع دادگاه نهاد كند توان در دادگاه براي شفافيت و نياز به اسناد آرا اقامه دعوا است، مي

 بته بايد دقت داشت كه منطقال 4.مذكور موظف به در اختيار گذاشتن اطالعات درخواستي خواهد بود

با توجه به تفاوت ماهوي  است. با اين توضيح كه اهميت حائز مجالس تعدد حيث از كشورها شفافيت

سنا و اينكه اعضاي مجالس نمايندگان انتخابي بوده و  مجالس مقابل در نمايندگان صالحيت مجالس

بيشتر  عوام نمايندگان يا مجلس مجالس در آرا الزاماً نمايندگان بايد به مردم پاسخگو باشند، لذا شفافيت

 مدنظر مقنن بوده ولي در مجالس سنا يا مجلس لردها كمتر مورد توجه واقع شده است.

 ج( غيرشفاف

صورت به در اين كشورها بعضاً ضمانت اجراي كيفري براي شفافيت وجود داشته و آراي نمايندگان

اند. الزم به ستهدكا، بلغارستان، چين، روسيه و ... از اين غيرعلني خواهد بود. كشورهايي مانند كاستاري

كس وده و هيچآرا براي مردم و همه نهادها مخفي بهمه گونه كشورها در برخي موارد ذكر است كه در اين

ادي حق مثال در الجزاير در موارد انتخاب اشخاص هيچ نهعنوان به حق دسترسي به آنها را ندارد.

وده و برخي بنداشته ولي در موارد ديگر دسترسي به آرا صرفاً براي مردم غيرممكن  دسترسي به آرا را

 نهادها امكان دسترسي به آراي نمايندگان را دارند.

  

                                                 

1 . Pierre-François Cuif, « Le conflit d’intérêts », Revue trimestrielle de droit commercial, 2005, 

p.1. 

 .فدرال آلمان مرکزی پارلمان 2.

3. OECD, OECD-Leitlinien für die Behandlung von Interessenkonflikten im öffentlichen Dienst, 

2006, S. 8. 

 این حتی در مورد آراي نمایندگان مجلس نيز وجود داشته است:  4.

_ Charte de déontologie des membres du gouvernement, 17 mai 2012, 2. Concertation et 

Transparence. 
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 شفافيت آراي نمايندگاندرخصوص  مالحظاتي

در كنار نكات فوق، گروهي معتقدند تجويز مطلق شفافيت آرا اگرچه ممكن است به پاسخگو كردن بيشتر 

گردد منجر تواند به كارآمد شدن عملكرد مجلس شود و مزايايي داشته باشد اما لزوماً نميمنجر نماينده 

ـ   1،كندير جهت پيدا پاسخگويي، ممكن است وضعيت به ضرر كارآمدي مجلس تغيو در دوگانه كارآمدي 

 شرح زير است:بههاي اين گروه عمده داليل و استدالل

 شود.هاي فشار ميها و گروهشفافيت موجب افزايش نفوذ البيست .1

هاي مالي را كارآمدي نهادي، پايداري شرايط عمومي و پاسخگويي سريع به بحران ،شفافيت .2

 كند.مي ترپرچالش را مالي امور خنثي كرده و اداره

 .شودميشفافيت باعث كاهش سرعت و دقت كارشناسي در روند كار  .3

 متعارض بوده« مديريت منافع عمومي»و « نمايندگي منافع شهروندان»در برخي مواقع ممكن است  .4

 ظرفيتِ تا كندمي تشويق را نمايندگان قانونگذاران، داشتن نگه پاسخگو براي شهروندان نظرمد و شفافيت

 رساند.مي آسيب عمومي منابع مؤثر مديريت براي آنها توانايي به كه كنند هدايت ديگري سمت به را خود

 نامطلوب نتايج به حالعيندر اما دهد افزايش را پذيريمسئوليت است ممكن شفافيت اگرچه .5

 شود.ميمنجر شد و در اين موارد به اتخاذ مواضع بيش از حد تهاجمي  خواهدمنجر  مردم براي

 حذفِ شفافيتِ قانونگذاري ريسك اعتباري را كاهش خواهد داد. .6

نمايندگان،  هاي حزبي مفيد بوده كه در اين مواردشفافيت آراي نمايندگان تنها در نظام .7

ندانسته و اين احزاب و نه مردم هستند كه از شفافيت آرا  نفعذي را )مردم حوزه انتخابيه( دهندگانرأي

 شوند.ميمنتفع 

بندي دوگانه گروه به تحليل تأثير شفافيت آراي نمايندگان پرداخته و ضمن ارائه يك دستهاين 

 كنند:مي تقسيم دسته دو به را شوندمي بررسي مجلس در كه لوايحي و هاطرح

ها و لوايح اين طرح :ها اهميت ندارداساساً براي افكار عمومي و رسانه كه لوايحي و هاطرح( الف

 اثر آرا بودن شفاف ،هاطرح گونهاين قائلين به اين نظر در نظر دارند. در نگاهمدكي از مردم را بخش اند

 در گرانزني البيو چانه نفوذافراد ذي نفوذ افزايش به مجموعاً ندارد و نماينده رأي بر مؤثري نظارتي

 .شودميمنجر  مجلس

: در اين موارد ممكن است ها اهميت داردها و لوايحي كه براي افكار عمومي و رسانهطرح( ب

ي أها و بدون توجه به منافع عمومي رثير رسانهأيا تحت ت مين نظر افكار عمومي وأدليل تبهنمايندگان 

                                                 

1  . https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/lsq.12272 , 03 January 2020,  “transparency may 

also reduce institutional effectiveness and inhibit political compromise, diminishing the capacity to 

manage resources responsibly”. 

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/lsq.12272
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/lsq.12272
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ر عموم مردم مضر يا به عبارت ديگر ممكن طرح اليحه از نظ بدهند كه مخالف نظرات كارشناسي باشد.

گرفته  نظر شكلفع عمومي نيست و يا اينكه اختالفكننده منامينمفيد باشد درحالي كه درواقع تأ

ار افكار عمومي اي و فشييد طرح و اليحه، اختالف نظر كارشناسي است كه اقدامات رسانهپيرامون رد يا تأ

 دهد. ثير قرار مينماينده را تحت تأ

 اما در اين زمينه چند نكته قابل ذكر است:

و گردش آزاد اطالعات، خود تضميني جهت عدم تحقق  در تمام محورها تحقق كامل شفافيت .1

 عموم، دسترس در نماينده رانتي و نامشروع رفتارهاي همه و شد خواهد نماينده به هافشار البيست

 نهادهاي عمومي، افكار نظارتبر عالوه و 1گرفت خواهد قرار نفعانو جامعه ذي پژوهشي و علمينهادهاي 

 .كنندپيش پيدا ميازبيشرا  هااستفاده از موقعيتوءس پيگيري امكان نيز ناظر

 خاص هايحتي با فرض مخفي بودن رأي، همچنان احتمال گرايش نماينده به تأمين منافع گروه .2

منجر  دولت شكست پديده به 2،منابع بهينه تخصيص عدم جهت به تواندمي و داشته وجود نفوذانذي و

درستي بهحال حاضر امكان رصد و نظارت بر مبادي نفوذ و فشار بر نمايندگان تفاوت كه دربا اين  ،شود

از اين پديده  يرياطالعات در جلوگ آزاد گردش باهمراه  نمايندگان آراي كه شفافيتوجود ندارد درحالي

 بود.  واهدثر خؤمبسيار 

 قتيو اما ،يابد افزايش راآ شفافيت با سياسي گيريهرچند ممكن است هزينه تقنين و تصميم .3

قطعاً  ،رديقرار گ يملت مورد بررس تيو حفظ حاكم يمشاركت عموم يعنيآن  دهيمالحظات با فا نهيهز

 رنگ خواهد شد.كمدر مقابل منافع آن  نهيهز نيا

يزه اين افزايش اطالع نهادهاي علمي و پژوهشي از نتايج اقدامات پارلمان موجب افزايش انگ .4

 مشاركت در امر كارشناسي و غناي تخصصي مصوبات مجلس خواهد شد.نهادها جهت 

كار مخفي وسازاي با منافع عمومي، در موارد تعارض منافع حزبي، گروهي و منطقهبديهي است  .5

 است. بيني شود كه در طرح حاضر مورد توجه قرار گرفتهآرا و رفع آسيب احتمالي بايد پيشكردن 

 

 بررسي مواد طرح

ها، هم پيوسته از محورهاي شفافيت عملكرد صحن، كميسيوناي باز آنكه شفافيت پارلمان مجموعهنظر صرف

ازجمله  دفاتر نمايندگي، دستور جلسات، مشروح مذاكرات، حضور و غياب، آراي نمايندگان و نظامات مالي

عنوان به فيت آراي نمايندگانهاست، اما با توجه به موضوع طرح، اين گزارش صرفاً به ابعاد شفاهدايا و پاداش

                                                 

1  . Aidt, Toke S. (2003). "Economic Analysis of Corruption: A Survey," Economic Journal, 

113(491), Features, pp. F632-F652. 

2  . Orbach, Barak (2013). "What Is Government Failure," Yale Journal on Regulation Online, 30, 

pp. 44-56. 
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الوصف با تحليل مباني شفافيت در انديشه سياسي معهاي شفافيت پارلماني پرداخته است. يكي از مؤلفه

هاي اسالمي و همچنين بررسي رويكرد قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران و تجارب ساير مدرن و آموزه

ساالر امري الزم و هاي مردمنمايندگان مجلس در نظامكه شفافيت آراي شد كشورهاي جهان مشخص 

 خواهيم پرداخت. نهادر ادامه به بررسي مواد طرح و ارزيابي آبنابراين ضروري است. 

 

 عنوان طرح

 موضوع اراىد بايد لوايح، همانند نيز هاطرح»...نامه داخلي مجلس ( قانون آيين127به موجب ماده ) .1

 داراى نهمچني و شود درج وضوحبه مقدمه در آن پيشنهاد و تهيه لزوم داليل و باشند مشخص عنوان و

است « انشفافيت آراي نمايندگ»عنوان طرح، « .باشد نيز طرح عنوان و موضوع اصل با متناسب موادى

پردازد، لذا يلكن مفاد آن شامل شفافيت عملكرد نمايندگان است و صرفاً به شفافيت آراي نمايندگان نم

ادي از طرح اصالح مو»عنوان به شود ميالزم است عنوان طرح اصالح شود. به همين منظور پيشنهاد 

 اصالح شود.« نامه داخلي مجلسقانون آيين

 طرح يك توانندنمى دولت و مجلس نمايندگان»نامه داخلي مجلس ( قانون آيين138موجب ماده )به .2

« .نمايند يبتصو تقاضاى و پيشنهاد واحدهماده عنوانبه دارد موضوع يك از بيش كه را قانونى اليحه يا

و  ستا موضوع چندين داراي آن بندهاي اما است واحده پيشنهاد شدهمادهطرح حاضر اگرچه در قالب 

 شرح بند پيشين مورد پيشنهاد است.بهجهت انطباق با ماده مذكور اصالح عنوان 

 

 «1»بند 

سانه ملي با رعايت نماينده رـ « 3» تبصره»( افزوده شود: 5شرح بايد به ماده )بديناي تبصرهكرده اين بند مقرر 

 « داشت. هاي مجلس را خواهدشرايط مندرج در اين ماده اجازه حضور و تهيه گزارش از جلسات از كميسيون

 و ذكر شده است نامه داخلي،در آيين« هاجايگاه»نامه داخلي مجلس در مبحث ( آيين5ماده )

يد هاي مخصوص در صحن علني و تأكحق حضور خبرنگاران، تماشاچيان و انتظامات در محلدرخصوص 

يز اشاره نبر رعايت مقررات توسط آنان است. اما تبصره پيشنهادي به ضبط و انتشار جلسات كميسيون 

ضروري است  (،5ي و ماده )دارد. بنابراين با توجه به تفاوت موضوعي عنوان و محتواي تبصره پيشنهاد

 د.اين اصالح در ماده ديگري كه مرتبط با ثبت و ضبط مشروح مذاكرات مجلس باشد گنجانده شو

جمله اينكه پيشنهادات و نكاتي مطرح است؛ از كار ضبط و انتشار مذاكرات كميسيونخصوص سازودر

مجلس شوراي اسالمي ضبط و منتشر شود  ريزي و فناوري اطالعاتمركز برنامهسوي ازمنحصراً اين مذاكرات 

 ها قرار گيرد كه با عنايت به مالحظات اداري و اجرايي كه بر سر راه اين مسئله قرار داردو در اختيار رسانه

تا كنون نيز به جهت همين مالحظات محقق نشده است، توصيه  اينكه و ...ازجمله اعمال نظرهاي مديريتي و
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نباشد و ساير صداوسيما  هاد شده است كه امكان ضبط و انتشار مذاكرات صرفاً توسطو يا اينكه پيشن شودنمي

ها نيز امكان حضور و تهيه گزارش را داشته باشند كه طبيعي است در مقام اجرا، با در نظر گرفتن خبرگزاري

ها و يسيونها در فضاي محدود كمعدم امكان حضور نماينده تمامي رسانهازجمله  هاي اجراييمحدوديت

 الشعاع قرار گرفتن فضاي كارشناسي كميسيون، اين پيشنهاد نيز قابليت اجرا نخواهد داشت.تحت

ي باشد بايد به نحوبا عنايت به نكات مذكور، هرچند مطلوب اين است كه سازوكار اجرايي مجلس 

به  لكن، با توجهمند و فارغ از مالحظات اداري، ضبط و منتشر گردد صورت نظامكه مذاكرات به

اسي، قانون اسموجب به اكنون وترين راهكار موجود، طريقي است كه همهاي مذكور، اجراييمحدوديت

 صداوسيما.توسط  انتشار گزارشيعني  ؛از ابتداي انقالب در صحن علني مجلس در حال اجراست

« رسانه ملي»جاي عبارت به ثانياً( اضافه شده و 64اين تبصره ذيل ماده ) اوالًشود ميلذا پيشنهاد  

 . شوداستفاده « سيماصداو»از عنوان حقوقي آن يعني 

 

االت ها و لوايح، سؤدر محورهايي نظير بررسي طرح هاونيسيكم عملكرد گزارش -(64)ماده 

 ماه هر يستيبا مجامع و شوراها ها،هيئت عملكرد اعضا در و ربطو تذكرات به مسئوالن ذي

 .برسد مردم و ندگانينما اطالع به مقتضى نحوبه تا شود داده مجلس سهيرئئتيه به باركي

 واين قانون، اجازه حضور ( 5)با رعايت شرايط مندرج در ماده صداوسيما  سازمان -تبصره

 هاي مجلس را خواهد داشت.انتشار گزارش جلسات علني كميسيون

 

 :شودشرح زير اصالح به( نيز 21ماده ) «1»بند  ثالثاً

 :از عبارتند دبيران وظايف ـ (21)ماده 

ماهانه  رانتشا و نمايندگان برايمراقبت در ضبط و تحرير صورت مذاكرات و چاپ و توزيع آنها . 1

 .باشد ايصورتي كه قابل خوانش رايانهبه مبراي عموم مرد آن

 

 شرح آتي اصالح گردد:( نيز به63) ماده رابعاً

سان با   يكحداقل  مجلس يسرئ -(63)ماده  شنا سب مجلس را ب نفر از كار   يرعنوان دبهتجربه و منا

سيون هر كم ياردر اخت سى و ادارى مربوطه از قب    قرار مى ي شنا سبت به امور كار   ارتباط با يلدهد تا ن

  در اتمذاكر و انتشار  مراسالت، ضبط   يعو توز يمو تنظ هايسيون و ادارات مجلس و كم يسه رئهيئت

سمي مجلس   پايگاه اطالع ساني ر سر اوراق و پرونده يگانى، بار   يهته وامور دفترى  يانجر يعها، ت

 .يدامور ادارى اقدام نما يرجلسات و ساصورت
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 «2»بند 

 (64)ه در ماد»: گرديدهها تدوين شده مقرر كميسيون عملكردكردن مطابق اين بند كه با هدف شفاف 

 پيشنهاده برسد با عنايت مينظر به .«اضافه شود «و مردم»كلمه  «نمايندگانبه اطالع »پس از عبارت 

تواند ها نيز مي، مشروح مذاكرات كميسيونطرح حاضر« 1»موضوع بند  هادر كميسيونصداوسيما  حضور

ودن جلسات كدام از مواد، غيرعلني بدر دسترس عموم قرار گيرد. بنابراين با توجه به اينكه در هيچ

علني رغيبيني موارد پيشبر عالوه، (61)بيني نشده، ضروري است در قالب اصالح ماده پيشكميسيون 

 . شودبودن جلسات كميسيون، هدف طراحان محترم تأمين 

 شرح زير مورد پيشنهاد است:به (61)بنابراين اصالح ماده 

 

اين باشد. حضور حداقل دوسوم اعضا مى هاونيسيجلسه كم تيمناط اعتبار براى رسم ـ(61)ماده »

اسامي  عده حاضر خواهد بود. مطلق آرا تيبا اكثر ونيسيمصوبات كم جلسات علني بوده و

 وآراي نمايندگان به تفكيك اسامي نمايندگان موافق، مخالف  بان همراه باحاضران و غاي

 ترتيب حروف الفبا در مشروح مذاكراتبهاند گيري شركت نكردهممتنع و كساني كه در رأي

رساني رسمي مجلس براي عموم گيري در پايگاه اطالعثبت و تا پايان روز رأي كميسيون

 .باشد ايداراي قابليت خوانش رايانه اطالعات منتشر شده بايد شود.مردم منتشر مي

ربط يا وزير ذي هرگاهدر صورت اضطرار كه رعايت امنيت كشور ايجاب نمايد،  ـ «1» تبصره

صورت به برگزاري جلسهكميسيون،  نفر از اعضايباالترين مقام دستگاه مربوطه يا پنج 

جلسه صرفاً با تصويب كميسيون، درخواست نمايند، در موضوع مورد بحث را علني غير

گردد. مصوبات علني برگزار ميغيرصورت به براي رسيدگي به موضوع مورد درخواست،

 حاضران معتبر خواهد بود. چهارمسهعلني كميسيون با رأي جلسات غير

عدم انتشار آراي اعضاي كيمسيون در عضو كميسيون،  5در مواردي كه حداقل  ـ« 2» تبصره

 سبتن ابتدا خواست نمايند،در ها راها و لوايح و يا بخشي از مواد يا تبصرهاز طرحمورد هريك 

 نتايج آرا بدون درج اسامي نمايندگان منتشر تصويب، صورت در و شده رسيدگي درخواست، به

 خواهد شد. 

قانون اساسي توسط  پنجمهشتادواصل موجب به كه لوايحي و هاطرحدرخصوص  ـ« 3» تبصره

عدم انتشار آراي  و بوده علنيصورت به جلسات الزاماً گردد،كميسيون بررسي و تصويب مي

 نخواهد كميسيون جلسه شدن غيرعلني منزلهبه ،«2» تبصره مطابق جلسات اين در نمايندگان

 .بود
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 قابل هايمتن در و ماهانه صورتبه هاكميسيونمشروح مذاكرات جلسات علني  ـ« 4» تبصره

شر رسمي براي اطالع عموم منت روزنامه و مجلس رسمي رسانياطالع پايگاه در ايخوانش رايانه

 .شودمي

علني ي براي انتشار مذاكرات جلسات غيرتشخيص رفع شرايط اضطرار -«5» تبصره

به تصويب  هاو نيز انتشار آن دسته از آراي نمايندگان كه عدم انتشار آنها كميسيون

پس از  ، با پيشنهاد حداقل پنج نفر از نمايندگان عضو كميسيون،كميسيون رسيده است

 «.خواهد بودكميسيون  با تصويب ،يك سالگذشت حداقل 

 

 «3» بند

 گردد:شرح زير الحاق مييك تبصره به (119)، به ماده «3»مطابق بند 

يك از جلس شوراي اسالمي آراي هرم هيئت رئيسه مجلس موظف است در پايان هر جلسه علني»

مشاركت در  نع و عدمبه تفكيك موافق، مخالف، ممتـ ( 118ماده )« 3»بند  جز مصاديقـ بهنمايندگان را 

پردازي آن نحوي كه مشاهده و دادهشفاف اعالم كند بهطور به رساني مجلس شوراي اسالميسامانه اطالع

رجي تمام هاي داخلي و خاحضور، غياب، تأخير و نيز مأموريت پذير باشد. گزارشبراي آحاد ملت امكان

 «رساني شود.شفاف در سامانه مذكور اطالعطور به نمايندگان نيز بايد هر ماه توسط هيئت رئيسه مجلس

 باشد:بنابراين چند نكته ذيل اين ماده حائز اهميت مي

نيست.  محل مناسبي براي پرداختن به شفافيت آراي نمايندگان (119)رسد ماده مي نظربه اوالً

ث صورت منسجم تدوين شده و مبحهاي متعددي بهنامه داخلي مجلس در فصول و بخشچه آنكه آيين

م نتيجه بوده كه خود به سه قسمت كميت آرا، كيفيت آرا و اعال« مبحث آرا»نامه سوم فصل سوم آيين

گان مورد نمايند نيز در كيفيت آرا بوده كه علني كردن آرا را براي (119)ده رأي، تقسيم گرديده است. ما

نحوه  وحالي كه هدف طرح مزبور عمومي و علني كردن آرا براي مردم است توجه قرار داده است. در

تيجه آرا( نها براي عموم موضوعي است كه مربوط به قسمت سوم )اعالم گيريانتشار و اعالم نتايج رأي

در قسمت  و (126)نامه داخلي است و لذا به اين موضوع بايد ذيل ماده حث سوم )مبحث آرا( آييناز مب

هاي قابل جستجو متن، ضمن آنكه ضروري است اطالعات آرا و نمايندگان در نتيجه رأي پرداخته شود

تر صورت و دقيق ترتر، راحتها سريعاي منتشر گردد تا دسترسي و تحليل دادهو قابل خوانش رايانه

 :شوديمشرح زير اصالح بهمفاد ماده فعلي در قالب تبصره آمده و متن ماده بنابراين لذا  گيرد،
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 گردد:شرح زير اصالح مي( به126ماده )

د صورت الكترونيكي يا قيام و قعوگيري در صحن بهدر تمامي مواردي كه رأي ـ (126)ماده 

در  شود، اسامي نمايندگان موافق، مخالف و ممتنع و كساني كهو يا علني با ورقه انجام مي

گيري در پايگاه تا پايان روز رأيترتيب حروف الفبا بهاند گيري شركت نكردهرأي

در مشروح آن بر عالوهشود و عموم مردم منتشر ميبراي رساني رسمي مجلس اطالع

 اي باشد.اطالعات منتشر شده بايد داراي قابليت خوانش رايانه گردد.ميمذاكرات ثبت 

درج اسامي كليه تقاضاكنندگان رأي مخفي يا رأي علني با ورقه و همچنين موارد من ه ـتبصر

  ت خواهد شد.اين ماده در صورت مشروح مذاكرات ثب« 1»در تبصره 

 

)علني  توان به دو قسم علني بودن آراي نمايندگان در مجلسرا ميگيري رأيعلني بودن ثانياً 

)علني بودن  سبودن آرا در صحن و براي خود نمايندگان( و علني بودن آراي نمايندگان در بيرون از مجل

وارد رسد اين است كه در همه ممينظر به . بر اين اساس آنچه مسلمكردبراي عموم مردم( تقسيم 

جلس علني و ، آراي نمايندگان بايد براي نمايندگان م(122)جز موارد مصرح در ماده بعلني، گيري رأي

 سيده است.فرضي تدوين شده و به تصويب رفعلي نيز با در نظر گرفتن چنين پيش( 119ماده )شفاف باشد. 

، ترسيم است گيري علنيگيري الكترونيكي را كه ذاتاً يك نوع رأيرأياين ماده سازوكار اجرايي شدن درواقع 

اي نمايندگان در كرده است. متأسفانه سازوكار ترسيم شده در اين ماده نتوانسته به شفافيت و علني بودن آر

« ممتنع و موافق مخالف، رأى اعالم و مجلس در حاضران عده شمارش»صحن كمك كند. تصريح اين ماده بر 

ست كه اسامي ، موجب شده ا«دهد قرار نمايندگان ديد معرض در را آرا نتيجه»أكيد آن بر اين امر كه و ت

ني بودن آرا آنها درج نشود. اين درحالي است كه منظور از شفافيت و عل ينمايندگان در كنار نتيجه آرا

ي ارا به تنهايي به معنجه آدهندگان نيز هست وگرنه اعالم نتينمايندگان معلوم شدن نوع رأي و اسامي رأي

« و ممتنعان همراه با نمايش اسامي مخالفان، موافقان»علني بودن نيست. بنابران ضروري است كه عبارت 

گونه كه اشاره به ماده مذكور اضافه شود و همان« دهد قرار نمايندگان ديد معرض در»قبل از عبارت 

 .شودبيني پيش (126)شد انتشار آراي نمايندگان براي عموم مردم و شهروندان ذيل ماده 

 

 تا دنماي مجهز الكترونيكى پيشرفته وسايل به را مجلس است موظف مجلس رئيسههيئت ـ (119)ماده 

 گردد سرمي و ممكن مذكور وسايل با ممتنع و موافق مخالف، رأى اعالم و مجلس در حاضران عده شمارش

گيري أيرممتنعين و نمايندگاني كه در  همراه با نمايش اسامي مخالفين، موافقين، را آرا نتيجه و

 هفته يك ىبرا حداكثر هادستگاه فنى نقص موارد در. دهد قرار نمايندگان ديد معرض در اندشركت نكرده

 بود. اهدخو مجلس تصويب با مهلت اين تمديد. شد خواهد انجام ديگر طرق يا قعود و قيام با گيرىرأى
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نمايندگان  هاي داخلي و خارجي تمامقيد شفافيت گزارش حضور، غياب، تأخير و نيز مأموريت ثالثاً

ماده  عايتبه منظور رواحده طرح شفافيت آرا منطبق نبوده و از اين جهت مادهدر اين ماده با عنوان 

نامه داخلي آيينطرح اصالح مواد قانون »عنوان طرح به شود مينامه داخلي پيشنهاد ( آيين138)

( 89) و( 81گان در قالب مواد )نمايندهاي مأموريتتغيير يافته و شفافيت حضور و غياب و « مجلس

 هاد ذيل. همچنين در صورت تصويب پيشنشودبيني پيشصورتي كه در ادامه به آن اشاره خواهد شد، به

داراي  بر انتشار اسامي نمايندگانمبني( 95(، حكم مندرج در ذيل ماده )89اصالح ماده )درخصوص 

 .شودمي( پيشنهاد 95موجه، زائد بوده و حذف حكم مذكور در ماده )غيربيش از سه غيبت 

 

ديدهاي نمايندگان براي شركت در سمينارها، اجالس و باز هاي رسمي فردي و جمعيمأموريت ـ (81)ماده 

رئيسه انجام خواهد هيئتربط و تأييد فني و تخصصي در داخل و يا خارج از كشور با تصويب كميسيون ذي

هاي مذكور، اطالعات مربوط به ساعت پس از انجام مأموريت 24رئيسه مكلف است طي هيئتشد. 

رساني در پايگاه اطالع باشد ايصورتي كه قابل خوانش رايانهبه آنها را جهت اطالع عموم مردم

 شود.رئيسه مجلس تسليم ميهيئتنتايج حاصل از مأموريت به آن كميسيون و  رسمي مجلس منتشر نمايد.

 

 مجلس اتمذاكر درصورت و اعالن مجلس جلسه پايان از پيش نمايندگان غيرموجه تأخير غيبت، ـ (89)ماده 

در جلسات  نمايندگان از هريك تأخير و غيبت گزارش است مكلف رئيسههيئت .شد خواهد ثبت

پايگاه  در باشد ايرايانه خوانش قابل كه صورتيبه، جهت اطالع عموم راها صحن و كميسيون

 .ثبت و منتشر نمايدماهانه  رساني رسمي مجلساطالع

  .باشدمى مجلس رسمى جلسه يك از غيبت حكم در كميسيون جلسه دو از غيرموجه غيبت ـ تبصره

 

 «4»بند 

استفاده » جايگزين عبارت «رأياخذ  هايهريك از روش»عبارت  (120)در ماده »نمايد اين بند مقرر مي

 «گردد.مي «از دستگاه الكترونيكي يا قيام و قعود

ر از نمايندگان دارد: هرگاه حداقل ده نفرأي علني با ورقه است و اشعار مياخذ  ( ناظر بر120ماده )

مايند در ابتدا بدون جاي استفاده از دستگاه الكترونيكي و يا قيام و قعود، رأي علني با ورقه را تقاضا نبه

 وعمل آيد و درصورت تصويب درخواست، اصل موضوع با ورقه بهگيري بحث نسبت به درخواست رأي

 شود.علني به رأي گذاشته ميطور هب

نامه داخلي مجلس، آيين( 118اصالح پيشنهاد داده شده در اين ماده در صورتي است كه طبق ماده )

. مخفي 3 ،علني با ورقه .2با دستگاه الكترونيكي،  .1گيرد:گيري در مجلس به چهار روش صورت ميرأي

 قعود. قيام و .4 ،با ورقه
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را « گيري مخفي با ورقهرأي»درصدد اين برآمده كه در مواردي نمايندگان بتوانند درواقع اين بند 

ر شفافيت آراي . بر اين اساس با توجه به اصول و ادله حاكم بكنندبرگزار « علني با ورقه»صورت به نيز

 تصويب بند مذكور مورد پيشنهاد است.شد نمايندگان كه سابقاً ذكر 

 

نيكي يا قيام استفاده از دستگاه الكترو»جايگزين عبارت  «رأياخذ  هايهريك از روش»( عبارت 120در ماده )

 گردد.مي« و قعود

 

 «5»بند 

 به اداعتم عدم و اعتماد رأى»و متعاقب آن « گرددحذف مي (122)ماده  «3»بند » ،مطابق اين بند

 اوالًاينكه  علني خواهد شد. لذا با عنايت به« جمهوررئيس به كفايت عدم رأى و وزيرانهيئت و وزيران

 ثانياً. دشو منجر تواند به ايجاد تنش بين مقامات قوه مجريه و مققنهرسد حذف اين بند ميمينظر به

هيچ  در اغلب كشورها، موارد انتخاب اشخاص مخفي و غيرعلني بوده و حتي در برخي كشورها براي

 عدم تصويب اين بند مورد پيشنهاد است.، نيستنهادي قابل دسترسي 

 

 «6»بند 

فر از ن 15در مورادي كه حداقل »: شودمي( اضافه 122شرح به ماده )بدينوفق اين بند يك تبصره 

گيري رأيگيري مخفي با ورقه دهند، ابتدا بدون بحث نسبت به درخواست رأينمايندگان درخواست 

 .«دشگيري مخفي با ورقه انجام خواهد موضوع مورد درخواست رأيشود و در صورت تصويب، در اصل 

تدوين  يك استثناعنوان به واقع اين تبصره با هدف مخفي كردن آراي نمايندگان در موارد خاص ودر

اي مرسوم در استثنايي به رسميت شناخته شده قاعدهعنوان به شده و با عنايت به اينكه مخفي بودن آرا

 تصويب اين بند، با اصالح عبارت به نحو ذيل مورد پيشنهاد است:ياست، هاي دنپارلمان

 

، گيري مخفي با ورقه را درخواست نمايندرأينفر از نمايندگان  15دي كه حداقل ردر موا»

گيري شده و در صورت تصويب، در مورد اصل رأيابتدا بدون بحث نسبت به درخواست 

 .«خواهد شدگيري مخفي با ورقه انجام موضوع، رأي
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 گيرينتيجه

خاص در نهاد قانونگذاري هر كشوري، امري بديهي و از طور به ايجاد شفافيت در اغلب اركان حاكميت و

شفافيت  از هم پيوسته اعماي بشفافيت پارلماني مجموعهدرواقع  رود.شمار ميبهساالري هاي مردممؤلفه

 شود.بر پارلمان محسوب مي مردمي نظارت پارلمان بوده كه ابزار اداري شفافيت تا نمايندگان عملكردي

شفافيت آراي نمايندگان مجلس يكي از ابعاد شفافيت عملكردي است كه از ديرباز مورد توجه واقع 

و در اين راستا مجالس جهت دسترسي و نظارت مردم بر پارلمان، محلي را براي حضور مردم تعبيه شده 

گر مذاكرات مجلس بوده و با ارتباط با نماينده شهر خود و ارائه پيشنهادها نزديك نظارهكرده تا بتوانند از 

 در مباحث شركت كنند.مستقيم غيرطور به و انتقادها

 براي خود خاص مقتضيات و شرايط با مطابق كشور تجارب ساير كشورها حاكي از اين است كه هر

بررسي  كشورهاي غالب دردرواقع  .است كرده اتخاذ تصميماتي پارلمان، نمايندگان آراي اطالعات انتشار

 موارد آنكه مگر بوده مختلف جلسات در نمايندگان آراي اطالعات ارائه و شفافيت بر فرضپيش شده،

 بماند. مخفي نمايندگان آراي اطالعات تا شود موجب استثنايي

قانون اساسي كليه مذاكرات مجلس  نهموشصتدر جمهوري اسالمي ايران نيز متعاقب تصويب اصل 

نامه داخلي آراي نمايندگان براي مردم آيين (125)و  (124)مواد موجب به علني شده و متعاقب آن

و شمارش گيري رأينامه داخلي جهت تسهيل و پس از اصالح آيين 1378شفاف شد، تا اينكه در سال 

و از اين پس تنها نتيجه آرا به اطالع نمايندگان شده الكترونيكي جايگزين روش قيام و قعود گيري رأي، آرا

 رسد.و مردم مي

امر به معروف و نهي از »، «نظارت همگاني»الوصف با عنايت به مباني حاكم بر شفافيت اعم از مع

حق تعيين »و « به اطالعاتحق دسترسي آزاد »و همچنين « بخشي به مردمآگاهي»و تالزم آن با « منكر

« شفافيت آراي نمايندگان»تقنين تصويب طرح  امر در عمومي مشاركت و در راستاي جلب« سرنوشت

 رسد.مينظر به ضروري

 رسد:مينظر به شرح زيربهاست نكاتي شده واحده مطرح مادهدرخصوص طرح حاضر كه در قالب 

 موضوع اصل با متناسب ها از موادىبر لزوم برخورداري طرحمبنينامه آيين( 127با عنايت به ماده ). 1

 قانونى اليحه يا طرح بر ممنوعيت ارائه يكمبنينامه داخلي ( قانون آيين138و با توجه به ماده ) عنوان و

شفافيت آراي نمايندگان، بر عالوهرو پيشواحده، ازآنجاكه طرح ماده عنوانبه دارد موضوع يك از بيش با

هاي نمايندگان را نيز شامل ها، شفافيت حضور، غياب و تأخير و مأموريتشفافيت عملكرد كميسيون

 تغيير يابد.« نامه داخليطرح اصالح موادي از قانون آيين»گردد عنوان طرح به شود، پيشنهاد ميمي

و حق حضور خبرنگاران، « هاجايگاه»نامه داخلي مجلس ناظر بر ( آيين5با عنايت به اينكه، ماده ). 2

گردد امكان حضور هاي مخصوص در صحن علني است لذا پيشنهاد ميتماشاچيان و انتظامات در محل
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 (64)ها در ماده در كميسيون، ذيل مبحث مقررات مشترك كميسيونصداوسيما  نماينده سازمان

 نيز اصالح شود.( 63و  ماده )  (21)ماده  «1»بيني شده و به جهت ارتباط موضوعي، بند پيش

ف بر آنكه امكان ها و نصاب آنها بوده، مضاناظر به مصوبات كميسيون (61)با عنايت به اينكه ماده . 3

ح طرح، در قالب اصال «2»، بند شودميبيني نشده، پيشنهاد جلسات كميسيون پيشكردن غيرعلني 

 .گرددارائه  (61)ماده 

( 119رسد ماده )مينظر به كه( بوده درحالي119پيشنهادي، درصدد اصالح ماده )طرح « 3»بند . 4

مايندگان آراي نكردن محل مناسبي براي پرداختن به شفافيت آراي نمايندگان نيست و الزم است علني 

صرفاً علني  (119( مورد تصريح واقع شده و در ماده )126براي مردم در مبحث نتيجه آرا و ذيل ماده )

 بيني شود.آراي نمايندگان در صحن پيشكردن 

ور و بيني شفافيت حض، لذا پيشاستشفافيت آراي نمايندگان درخصوص  ( منحصرا119ًماده ). 5

 ( مطرح گردد. 89( و )81ذيل مواد )شود ميها در اين ماده فاقد وجاهت بوده و پيشنهاد غياب و مأموريت

جمهور يسرئ به كفايت عدم رأى و وزيران به اعتماد عدم و اعتماد رأىدرخصوص  ايجاد شفافيت. 6

ريه و ( به جهت امكان ايجاد تنش بين دو قوه مج120ماده )« 3»و پيشنهاد حذف بند « 5»در بند 

شخاص در انتخاب اگيري رأيمقننه مورد پيشنهاد نيست، ضمن آنكه در اغلب كشورهاي مطالعه شده، 

 غيرعلني است.

 
 

 د تجميعيپيشنها

 «نامه داخلي مجلسطرح اصالح موادي از قانون آيين»

موم براي ع آنماهانه براي نمايندگان و انتشار »( عبارت 21ماده )« 1»در بند  ـ (1)ماده 

 گردد.به انتهاي بند اضافه مي« اي باشدبه صورتي كه قابل خوانش رايانه مردم

مناط اعتبار »پس از عبارت « علني بوده و اين جلسات»( عبارت 61در ماده ) ـ (2)ماده 

اسامي »و عبارت « باشد.مى حضور حداقل دوسوم اعضا هاونيسيجلسه كم تيبراى رسم

 وحاضران و غائبان همراه با آراي نمايندگان به تفكيك اسامي نمايندگان موافق، مخالف 

در مشروح مذاكرات  ترتيب حروف الفبابهاند گيري شركت نكردهكه در رأي يممتنع و كسان

رساني رسمي مجلس براي عموم گيري در پايگاه اطالعكميسيون ثبت و تا پايان روز رأي

« اي باشد.اطالعات منتشر شده بايد داراي قابليت خوانش رايانه شود.مردم منتشر مي

 :گرددالحاق ميشرح زير به آن بهتبصره پنج شود و انتهاي ماده اضافه ميبه

 ربطدر صورت اضطرار كه رعايت امنيت كشور ايجاب نمايد، هرگاه وزير ذي ـ «1» تبصره»
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صورت به جلسه برگزاري كميسيون، اعضاي از نفر پنج يا مربوطه دستگاه مقام باالترين يا

ورد بحث را درخواست نمايند، با تصويب كميسيون، جلسه صرفاً م موضوع در علنيغير

 مصوبات. گرددعلني برگزار ميغيرصورت به درخواست،براي رسيدگي به موضوع مورد 

 .بود خواهد معتبر حاضران چهارمسه رأي با كميسيون علنيغير جلسات

سيون ميكعضو كميسيون، عدم انتشار آراي اعضاي  5در مواردي كه حداقل  ـ «2» تبصره

 بتداا نمايند، خواستدر را هاتبصره يا مواد از بخشي يا و لوايح و هادر مورد هريك از طرح

 اسامي درج بدون آرا نتايج تصويب، صورت در و شده رسيدگي درخواست، به نسبت

 . شد خواهد منتشر نمايندگان

 اساسي قانون پنجمهشتاد و اصلموجب به كه لوايحي و هاطرحدرخصوص  ـ «3» تبصره

 عدم و بوده علنيصورت به جلسات الزاماً گردد،توسط كميسيون بررسي و تصويب مي

 جلسه شدن غيرعلني منزلهبه ،«2» تبصره مطابق جلسات اين در نمايندگان آراي انتشار

 .بود نخواهد كميسيون

قابل خوانش و  ماهانهصورت به هامشروح مذاكرات جلسات علني كميسيون ـ «4» تبصره

عموم منتشر  اطالع براي رسمي روزنامه رساني رسمي مجلس وپايگاه اطالع در ايرايانه

 .شودمي

علني غيرتشخيص رفع شرايط اضطراري براي انتشار مذاكرات جلسات  ـ «5» تبصره

 تصويب به آنها انتشار عدم كه نمايندگان آراي از دسته آن انتشار نيز و هاكميسيون

 از پس كميسيون، عضو نمايندگان از نفر پنج حداقل پيشنهاد با است، رسيده كميسيون

 .«ال، با تصويب كميسيون خواهد بودس يك حداقل گذشت

در پايگاه »و عبارت « ضبط» كلمهپس از « و انتشار»عبارت ( 63در ماده ) ( ـ3ماده )

 شود.اضافه مي« مذاكرات»پس از كلمه « رساني رسمي مجلساطالع

االت و تذكرات به ها و لوايح، سؤدر محورهايي نظير بررسي طرح»عبارت  ـ (4ماده )

پس از عبارت « مجامع و شوراها ها،هيئت عملكرد اعضا در و مسئوالن ذيربط

اضافه شده و ( 64ماده )در « نمايندگان»پس از عبارت « و مردم»و عبارت « هاكميسيون»

 گردد:ميبه آن الحاق شرح زير بهيك تبصره 

و  قانون، اجازه حضور( اين 5با رعايت شرايط مندرج در ماده )صداوسيما  سازمان تبصره ـ

 هاي مجلس را خواهد داشت.انتشار گزارش از جلسات علني كميسيون
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هاي مأموريت انجام از پس ساعت 24 طي است مكلف رئيسههيئت»عبارت  ـ (5ماده )

اي نهصورتي كه قابل خوانش رايابه مردم عموم اطالع جهت را آنها به مربوط اطالعات مذكور،

به  «خواهد شد« پس از عبارت» .نمايد منتشر مجلس رسمي رسانياطالع پايگاه درباشد 

 گردد.الحاق مي (81)ماده 

 در نمايندگان از هريك تأخير و غيبت گزارش است مكلف رئيسههيئت»عبارت  ـ (6ماده )

اي باشد صورتي كه قابل خوانش رايانهبه ،عموم اطالع جهت را هاكميسيون و صحن جلسات

الحاق  (89)به انتهاي ماده  .«نمايد منتشر و ثبت مجلس رسمي رسانياطالع پايگاه در

 باشند داشته ماه يك در غيرموجه غيبت بار سه كه نمايندگانى اسامى»عبارت گردد و مي

 شود.حذف مي (95)از ماده  «شد خواهد درج هاروزنامه در

 موافقين، مخالفين، اسامي نمايش با همراه»، عبارت «آراء را»پس از عبارت  ـ (7ماده )

 گردد.اضافه مي( 119ماده )به  «اندنكرده شركت گيريرأي در كه نمايندگاني و ممتنعين

استفاده »جايگزين عبارت  «رأياخذ  هايهريك از روش»عبارت  (120)در ماده  ـ (8) ماده

 گردد.مي «از دستگاه الكترونيكي يا قيام و قعود

 15كه حداقل مواردي در »گردد: ( اضافه مي122يك تبصره بدين شرح به ماده ) ـ( 9ماده )

ه گيري مخفي با ورقه را درخواست نمايند، ابتدا بدون بحث نسبت برأينفر از نمايندگان 

گيري مخفي با گيري شده و در صورت تصويب، در مورد اصل موضوع، رأيرأيدرخواست 

 «ورقه انجام خواهد شد.

 گردد:شرح زير اصالح ميبه (126)ماده  ـ (10)ماده 

 قعود و قيام يا الكترونيكي صورتبه صحن در گيريرأي كه مواردي تمامي در ـ (126) ماده

 رد كه كساني و ممتنع و مخالف موافق، نمايندگان اسامي شود،مي انجام ورقه با علني يا و

گيري در پايگاه پايان روز رأيترتيب حروف الفبا تا به اندنكرده شركت گيريرأي

 مشروح در آنبر عالوه و شودرساني رسمي مجلس براي عموم مردم منتشر مياطالع

 اي باشد.اطالعات منتشر شده بايد داراي قابليت خوانش رايانه. گرددمي ثبت مذاكرات

 رجمند موارد همچنين و ورقه با علني رأي يا مخفي رأي تقاضاكنندگان كليه اساميـ  تبصره

 .شد خواهد ثبت مذاكرات مشروح صورت در ماده اين« 1» تبصره در
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