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شفافیت آراء نمایندگان پارلمان

 1 -Declaration of Parliamentary Openness

ارائــه ی        اســت،  مــردم  اطالعاتــی  حــق  ارائــه ی  به معنــای  شــفافیت 
کیفیــت مناســب، در  اطالعــات مناســب، در زمــان و قالــب مناســب، بــا 
گذشــته  محل مناســب و برای مخاطب مناســب، شــفافیت را محقق می ســازد. در 
»دسترســی بــه اطالعــات« متــرادف شــفافیت بــود، امــا امــروزه »اســتفاده پذیری 
اســت. شــفافیت  فنــی مصــداق آن  و  رعایــت دقت هــای حقوقــی  بــا  اطالعــات« 
کــه عــالوه بــر  کمیتــی ا ســت  پارلمانــی یکــی از زیرشــاخه های شــفافیت سیاســی و حا
کارگــزاران حکومتــی، ســبب  گاهــی و نظــارت بــر  کســب آ تحقــق حــق ذاتــی مــردم در 
افزایــش مشــارکت مــردم  نهــاد و در نتیجــه،  ایــن  افزایــش ســرمایه ی اجتماعــی 
کمــک بــه پارلمــان خواهــد شــد. بــا شــفاف شــدن  در انجــام وظایــف پارلمانــی و 
پارلمــان امــکان اظهارنظــر و ورود همــه مــردم بــه فرآینــد قانون گــذاری و نظــارت 
بــر آن پدیــد می آیــد و ایــن مشــارکت مردمــی ضامــن ســالمت و ارتقــاء بهــره وری در 
گــزارش عملکــرد مجلــس و  پارلمان هــا خواهــد بــود. شــفافیت پارلمــان امــکان ارائــه 
نماینــدگان را بــه دور از فرافکنی هــا و  اتهامــات رســانه ای ایجــاد می کنــد. بــا شــفاف 
شــدن پارلمان هــا مــردم اطالعــات مربــوط بــه نماینــده  ی خــود را از ســایت های 
رســمی مربــوط بــه پارلمــان و صفحــات مختــص نماینــدگان دریافــت می کننــد و بــه 
ایــن ترتیــب پارلمــان مرجعیــت اطــالع رســانی در مــورد عملکــرد خــود و نماینــدگان 
را بدســت آورده و زمینــه ی شــکل گیری برخــی اتهامــات از بیــن مــی رود. مهم تریــن 
اقــدام جهانــی در زمینــه شــفافیت پارلمانــی، ایجــاد بیانیــه ی شــفافیت پارلمانــی )1( 
ــه امضــاء بیــش از 140 ســازمان از بیــش از   کنــون ب کــه هم ا در ســال 2012 می باشــد 

کشــور جهــان رســیده  اســت.   75
ایــران(  بــرای  ســازمان مــردم نهــاد پیشــگامان شــفافیت و پیشــرفت )شــفافیت 
گســترده و بومی ســازی شــاخص های شــفافیت پارلمانــی  بــا مطالعــات تطبیقــی 
توانســته اســت بیــش از صــد شــاخص اطالعاتــی از مجلس شــورای اســالمی را  احصا 
کمیســیون های  ــا نماینــدگان،  کلــی، مرتبــط ب ــه در ذیــل شــش دســته ی  ک ــد  نمای
مجلــس، صحــن عمومــی مجلــس، بخــش اداری، مرکــز پژوهش هــا و ســازمان های 

مردمــی ناظــر بــر مجلــس قــرار می گیرنــد. شــفافیت آراء نماینــدگان یکــی از ایــن 
و  صحــن  بــه  مربــوط  بخش هــای  ذیــل  در  کــه  اســت  اطالعاتــی  شــاخص های 
کشــورها فــرض  کمیســیون ها قــرار می گیــرد. بررســی ها نشــان می دهــد در غالــب 
ــر شــفافیت و ارائــه ی اطالعــات آراء نماینــدگان در جلســات مختلــف اســت، مگــر  ب
ــد.  ــا اطالعــات آراء نماینــدگان مخفــی بمان آن کــه مــوارد اســتثنایی موجــب شــود ت
ــد از پیــش به صــورت  در ایــن صــورت، مــوارد اســتثناء و عــدم انتشــار اطالعــات بای
دقیــق مشــخص  شــده باشــد و بــا ایــن ســازوکار عــدم انتشــار اطالعــات نیــاز بــه 

توضیــح و اســتدالل خواهــد داشــت.
کاهــش  نظــارت مردمــی، نظــارت احــزاب و نهادهــای سیاســی، نظــارت رســانه ها، 
گفتگــو دربــاره ی  گاهــی، آمــوزش و  فســاد، پاســخگو ســاختن نماینــدگان، افزایــش آ
مــردم  رفتــار نماینــدگان، تصمیم گیــری صحیح تــر  خیــر همگانــی، ملی تــر شــدن 
گروه هــای حمایت گــری  بــرای انتخابــات آینــده، ایجــاد زمینــه بــرای بهبــود عملکــرد 
کشــورها در زمینــه ی شــفافیت آراء، ده دلیــل  یــا Advocacy،  تجربــه ی موفــق ســایر 
کــه در ادامــه بــه توضیــح هــر یــک از  لــزوم شــفافیت آراء و فوایــد حاصــل از آن اســت 

آن هــا پرداختــه شــده اســت.
بررســی  بــا   Legislative Openness Data Explorer وبســایت  کــه  پیمایشــی  در 
کشــور از ایــن تعــداد، دارای  کــه 29  کشــور انجــام داده اســت،  مشــخص شــده   39
قوانیــن و الزامــات شــفافیت آراء نماینــدگان خــود در صحــن علنــی پارلمان هســتند. 
از مجمــوع آنچــه بیــان شــد، بنظــر می رســد دسترســی عمــوم مــردم بــه ســوابق 
رأی دهــی تمامــی نماینــدگان پارلمــان و هم چنیــن اطالعــات مربــوط بــه رأی هــای 
پارلمــان  کــه هــر  گی هــای مهمــی اســت  از ویژ ممتنــع و غیبت هــا در رأی دهــی،  

شــفاف بایــد دارا باشــد. 
در ادامــه ایــن ســند بــه توضیــح و ارائــه  برخــی از نمونه هــای شــفافیت آراء در ســایر 

کشــورها و همچنیــن پاســخ بــه برخــی از شــبهات در ایــن زمینــه پرداخته ایــم.

چکیده مدیریتی
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ارائــه ی  اســت،  مــردم  اطالعاتــی  حــق  ارائــه ی  به معنــای  شــفافیت 
ــا کیفیــت مناســب، در  اطالعــات مناســب در زمــان و قالــب مناســب، ب
محل مناســب و برای مخاطب مناســب، شــفافیت را محقق می سازد. 
بنابرایــن زمانــی کــه تمامــی ایــن شــروط در ارائــه ی اطالعــات رعایــت 
شــود، شــفافیت حاصــل شــده اســت. معنــای شــفافیت در دهــه ی 
گذشــته تغییــر یافتــه اســت. این تغییــرات عمدتًا ناشــی از تحــوالت مهم 
در عرصه هــای فنــاوری و اجتماعــی بــوده اســت. ناگفتــه پیداســت کــه 
بــا اســتمرار ایــن تحــوالت، معنــای شــفافیت نیــز تکامــل می یابــد. بــرای 
ــود،  ــه اطالعــات« متــرادف شــفافیت ب ــه در گذشــته »دسترســی ب نمون
امــا امــروزه »اســتفاده پذیری اطالعــات« بــا رعایــت دقت هــای حقوقــی 

و فنــی مصــداق آن اســت.
ارائــه ی اطالعــات از طــرف مجموعــه ی حاکمیــت بــه مــردم، آن هــا را 
مســئولیت پذیر و پاســخگو ســاخته و از ســوی دیگــر مشــارکت مــردم و 
نخبــگان در کلیــه ی فرآیندهــای حاکمیتــی را بــه دنبــال دارد کــه ایــن نیــز 
خــود زمینه ســاز افزایــش اعتمــاد و ســرمایه ی اجتماعــی مابیــن مــردم و 

حکومــت اســت.

 1 -برای مطالعه ی بیشتر به ای لینک مراجعه کنید:
http://blog.tp4.ir/post/408
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شفافیت آراء نمایندگان پارلمان

شفافیت پارلمانی
کــه        مجلــس شــورای اســالمی 

ــاد  ــدگان آح ــکل از نماین متش
ریل گــذاری  وظیفــه ی  اســت،  مــردم 
مهــم  خط مشــی گذاری های  و 
دولت هــا  و  دارد  برعهــده  را  حکومتــی 
سیاســت های  اجــرای  بــه  موظــف 
تعیین شــده توســط مجلــس هســتند. 
کــه مجلــس تصویــب می کنــد  قوانینــی 
سیاســی،  اداری،  نظــام  هنجارهــای 
کشــور  در   … و  فرهنگــی  اقتصــادی، 
مجلــس  لــذا  می دهنــد،  شــکل  را 
توســعه ی  در  تعیین کننــده ای  نقــش 
حیاتــی  نقــش  ایــن  دارد.  کشــور 
از  عمومــی  گاهــی  آ و  شــفافیت  لــزوم 
اقدامــات  و  تصمیمــات  عملکردهــا، 
دوچنــدان  را  پارلمــان  و  نماینــدگان 
بــه  کــه  پارلمانــی  می ســازد. شــفافیت 
دلیــل اهمیــت و جایــگاه خــود، در حــال 
حاضــر داراي ادبیــات و قواعــد دقیقــی 
اســت، مســیر بهره گیــری از خــرد جمعــی 
نظــارت  و  قوانیــن  تصویــب  در  مــردم 
مؤثــر بــر قــوای دیگــر را هموارتــر می کنــد.
ــی در ســال های اخیــر  شــفافیت پارلمان
نظــارت  راهکارهــای  از  یکــی  به عنــوان 
کشــورهای  در  پارلمــان  بــر  مردمــی 
ایــن  اســت.  شــده  ح  مطــر مختلــف 
مفهــوم بــر ارائــه ی اطالعــات پارلمانــی 
فرمت هــای  بــا  و  دقیــق  به صــورت 
اســتاندارد به منظــور اســتفاده ی بهتــر 
بــا  می کنــد.  کیــد  تأ اطالعــات  ایــن  از 
چــه   _ پارلمانــی  اطالعــات  ارائــه ی 
اطالعــات عملکــردی نماینــدگان و چــه 
ــگان  ــردم و نخب ــات اداری آن _ م اطالع
از  تــا  می کننــد  پیــدا  را  فرصــت  ایــن 
کشــور  در  قانون گــذاری  فرآیند هــای 
گاه شــده و در ایــن فرآیندهــا مشــارکت   آ

کننــد.

و  دسترســی  دور  گذشــته های  از   
نظــارت مــردم بــر پارلمان هــا مــد نظــر 
بــوده  حکمرانــان  و  سیاســتمداران 
معمــوال  دلیــل  همیــن  بــه  و  اســت 
حضــور  بــرای  محلــی  پارلمان هــا،  در 
تــا  اســت  شــده  پیش بینــی  مــردم 
نظاره گــر  نزدیــک  از  بتواننــد  مــردم 
بــا  و  باشــند  رویدادهــا  و  کــرات  مذا
شــهر  نماینــده ی  بــا  ارتبــاط  برقــراری 
خــود و ارائــه پیشــنهادات و انتقــادات 
مباحــث  در  غیرمســتقیم  طــور  بــه 
هرچنــد  رویکــرد  ایــن  کننــد.  شــرکت 
برگرفتــه از یــک نــگاه درســت و عمیــق 

که مجلس  قوانینی 
تصویب می کند هنجارهای 

نظام اداری، سیاسی، 
اقتصادی، فرهنگی و … در 

کشور را شکل می دهند، لذا 
مجلس نقش تعیین کننده ای 

کشور دارد. در توسعه ی 

پایــش  و  نظــارت  در  مــردم  حــق  بــه 
امــا  اســت،  بــوده  نماینــدگان  دائمــی 
و  فیزیکــی  محدودیت هــای  دلیــل  بــه 
امــکان حضــور همــه ی  اجرایــی عمــاًل 
نظــارت  به تبــع  و  پارلمــان  در  مــردم 
پیشــرفت  نــدارد.  وجــود  مردمــی 
تحقــق  بــه  ارتباطــی  فناوری هــای 
کــرده و  کمــک  هرچــه بیشــتر شــفافیت 
کــرات و تحــوالت درون پارلمــان را  مذا
از طریــق، روزنامــه، رادیــو، تلویزیــون و 
فضــای مجــازی در اختیــار مــردم قــرار 
حضــور  بــه  نیــازی  دیگــر  تــا  می دهــد 

فیزیکــی مــردم بــرای نظــارت بــر رفتــار 
قانون گــذاران نباشــد.

گذشــت زمــان و توســعه پارلمان هــا  بــا 
و فناوری هــای اطالعــات و ارتباطــات، 
ــه  ــدی ب ــاد جدی ــی ابع ــفافیت پارلمان ش
شــفافیت  مثــال  بــرای  گرفــت.  خــود 
ارائــه  بــه  منحصــر  دیگــر  پارلمانــی 
نمی باشــد،  علنــی  صحــن  گفتگوهــای 
کمیســیون ها و ادارات  بلکــه شــفافیت 
پارلمــان  بــا  مرتبــط  ســازمان های  و 
و  پارلمان هــا  کار  دســتور  در  نیــز   … و 
قــرار  پارلمــان  بــر  ناظــر  ســازمان های 
ارائــه  دیگــر  ســوی  از  اســت.  گرفتــه 
کــرات صحــن علنــی  متــن مشــروح مذا
ــا  ــه و ی ــده در روزنام ــاپ ش ــورت چ به ص
ــر از  ــو دیگ ــات از رادی ــده جلس ــار زن انتش
مصادیــق شــفافیت بــه شــمار نمی آیــد . 
کنده  کــه ارائــه ی غیــر منســجم و پرا چــرا 
قالب هــای  در  پارلمانــی  داده هــای 
و  تحلیــل  امــکان  غیرماشــین خوان 
و  ذی نفعــان  از  را  موشــکافانه  بررســی 
گرفتــه و مانــع از انتشــار وســیع  نخبــگان 
اطالعــات می گــردد. لــذا شایســته اســت 
در  پارلمانــی  اطالعــات  از  گســتره ای 
زمــان و قالــب مناســب بــه عمــوم مــردم 
عرضــه شــود تــا شــاهد تحقــق شــفافیت 
نظــارت  بهبــود  آن  به تبــع  و  پارلمانــی 

مردمــی بــر پارلمــان باشــیم.
تحقــق  بــر  عــالوه  پارلمانــی  شــفافیت 
گاهــی و  کســب آ حــق ذاتــی مــردم در 
ــزاران حکومتــی، ســبب  کارگ ــر  نظــارت ب
افزایــش ســرمایه ی اجتماعــی ایــن نهاد 
و در نتیجــه، افزایــش مشــارکت مــردم 
کمــک بــه  در انجــام وظایــف پارلمانــی و 
پارلمــان خواهــد شــد. بــا شــفاف شــدن 
پارلمــان امــکان اظهارنظــر و ورود همــه 
مــردم بــه فرآینــد قانون گــذاری و نظــارت 

مشــارکت  ایــن  و  می آیــد  پدیــد  آن  بــر 
ارتقــای  و  ســالمت  ضامــن  مردمــی 
بهــره وری در پارلمان هــا خواهــد بــود. 
گــزارش  شــفافیت پارلمــان امــکان ارائــه 
عملکــرد مجلــس و نماینــدگان را بــه دور 
رســانه ای  اتهامــات  و   فرافکنی هــا  از 
شــدن  شــفاف  بــا  می کنــد.  ایجــاد 
مربــوط  اطالعــات  مــردم  پارلمان هــا 
ســایت های  از  را  خــود  نماینــده  ی  بــه 
رســمی مربــوط بــه پارلمــان و صفحــات 
دریافــت  نماینــدگان  بــه  مربــوط 
پارلمــان  ترتیــب  ایــن  بــه  و  می کننــد 
مــورد  در  رســانی  اطــالع  مرجعیــت 
عملکــرد خــود و نماینــدگان را بدســت 
برخــی  شــکل گیری  زمینــه ی  و  آورده 

مــی رود. بیــن  از  اتهامــات 
مطالعــات و تجربیــات بیــن المللــی نیــز 
ایجــاد  کــه  می دهــد  نشــان  به خوبــی 
هــر  قانون گــذاری  ارکان  در  شــفافیت 
قوانیــن  کیفیــت  ارتقــاء  باعــث  کشــوری 
خــط  در  نخبــگان  مشــارکت  افزایــش  و 
مشــی گذاری های مجلــس و همچنیــن 
کاهــش فســاد در ایــن نهاد می شــود.)1( با 
ایجــاد شــفافیت در عملکــرد نماینــدگان،  
اعــم از هزینه هــای نمایندگــی، حقــوق و 
مزایــا، هدایــای دریافتــی، آراء، حضــور و 
غیــاب، البی گــری و به طــور کلی شــفافیت 
می تــوان  مجلــس،  ارکان  تمامــی  در 
پیشــرفت  در  مخــّل  قوانیــن  ایجــاد  از 
کشــور جلوگیــری کــرد. شــفافیت موجــب 
میــان  دوســویه   ارتباطــات  تــا  می گــردد 
مــردم و نماینــدگان پارلمــان افزایــش یابد 
و ایــن نکتــه خــود یکــی از اولویت هــای 
پارلمان هــای ملــی کشــورهای گوناگــون 
بــرای شفاف ســازی در عملکــرد خــود بــه 

مــی رود.)2( شــمار 

 1 - The Transparency and Accountability Initiative )Ed.( )2014(. Open Government Guide. United Kingdom: The Transparency and Accountability Initiative.
ــز پژوهش هــای مجلــس شــورای اســالمی،  دفتــر مطالعــات سیاســی،   ــر فعالیــت نماینــدگان«، مرک ــی ب 2 - مصطفــی دالورپــور اقــدم. »پارلمــان و حقــوق شــهروندی )1( شــیوه های نظــارت همگان

اســفندماه 1394.
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زمینــه  در  جهانــی  اقــدام  مهم تریــن 
بیانیــه ی  ایجــاد  پارلمانــی،  شــفافیت 
 2012 ســال  در   )1( پارلمانــی  شــفافیت 
می باشــد کــه هم اکنــون بــه امضــاء بیــش 
از 140 ســازمان از بیش از  75 کشــور جهان 
رســیده  اســت. ایــن بیانیــه چهــار مؤلفــه 
اصلــی دارد کــه ذیــل  آن هــا شــاخص های 

تعریــف می شــوند گوناگونــی 
این چهار مؤلفه اصلی عبارت اند از:

ترویج و ترفیع فرهنگ شفافیت؛	 
شفاف سازی اطالعات پارلمان؛	 
تسهیل دسترسی به اطالعات 	 

پارلمانی؛
توانمند سازی امکان ارتباطات 	 

الکترونیکی برای دسترسی به 
اطالعات پارلمانی.

مفاهیــم  از  چارچوبــی  بیانیــه  ایــن  در 
و  بــا مشــارکت مدنــی  مرتبــط  اصــول  و 
اطالعــات  و  داده هــا  ارائــه ی  نحــوه ی 
پارلمانــی از طــرف پارلمــان عرضــه شــده 
مــی دارد  بیــان  اعالمیــه  ایــن  اســت. 
را  شــهروندان  پارلمــان،  شــفافیت  کــه 
عملکــرد  مــورد  در  کــه  می ســازد  قــادر 
در  و  کننــد  پیــدا  آگاهــی  نماینــدگان 
فراینــد قانون گــذاری مشــارکت نماینــد. 
را  نماینــدگان  شــفافیت،  همچنیــن 
و  کــرده  پاســخگو  مــردم  بــه  نســبت 
ــهروندان  ــع ش ــه مناف ــد ک ــن می کن تضمی

گــردد. بیــان  پارلمان هــا  در 
بــا  مختلــف  ســازمان های  و  کشــورها 
توجــه بــه مقتضیــات خــود شــاخص های 
پارلمانــی  شــفافیت  بــرای  را  گوناگونــی 
نهــاد  مــردم  ســازمان  برشــمرده اند. 
پیشــرفت  و  شــفافیت  پیشــگامان 
مطالعــات  بــا  ایــران(  بــرای  )شــفافیت 
تطبیقــی و بومی ســازی ایــن مطالعــات 
توانســته اســت بیــش از صــد شــاخص 
اطالعاتــی از مجلــس شــورای اســالمی را 
برشــمارد که در ذیل شــش دســته ی کلی 
نماینــدگان،  بــا  مرتبــط  شــاخص  های 

صحــن  مجلــس،  کمیســیون های 
عمومــی مجلس، بخــش اداری مجلس، 
مرکــز پژوهش هــا و ســازمان های مردمــی 
ــرار می گیــرد. برخــی از  ــر مجلــس ق ناظــر ب

: از  عبارتنــد  شــاخص ها  ایــن 

شاخص های مربوط به نمایندگان:

اعالم حقوق و مزایای نمایندگی	 
اعالم هزینه های نمایندگی	 
اعالم سفرها و مزایای مسافرتی	 
اعالم هدایای دریافتی	 
اعالم تعارض منافع شخصی با 	 

وظیفه ی نمایندگی
اعالم توصیه نامه ها	 

شاخص های کمیسیون مجلس:

اعالم دستور جلسه پیش از جلسه	 
حضور و غیاب و تأخیر اعضا	 
فهرست و مشخصات مهمانان 	 

جلسه
پخش زنده )تلویزیونی و اینترنتی( 	 

و آرشیو ویدئوها
مشروح آراء نمایندگان	 
متن مشروح مذاکرات	 
مصوبات جلسات 	 

شاخص های صحن عمومی مجلس:

اعالم دستور جلسه پیش از 	 
جلسه

حضور و غیاب و تأخیر نمایندگان	 
محل نشستن نمایندگان	 
مشروح مذاکرات	 
پخش زنده و آرشیو ویدئوها	 
مشروح آراء	 
مشروح مصوبات و تحوالت 	 

صحن
متن و مشخصات تذکرات	 
متن و مشخصات سؤاالت	 

مرکز پژوهش های مجلس:

ارائه ی صفحه ی آمار	 
سامانه های تصمیم سازی و 	 

چالش
ارائه کلیه پروژه های علمی	 
گزارش های بودجه و هزینه ای	 
پورتال داده باز مجلس	 

بخش اداری مجلس:

اعالم عمومی اسامی کارکنان و 	 
حقوق و مزایای آن ها

اعالم عمومی مسائل مالی 	 
مجلس

صفحه شفافیت مجلس	 

1 - Declaration of Parliamentary Openness

اعالم عمومی مسیرهای مشخص 	 
دسترسی به کارکنان شاخص در 

مجلس
مسیر و لیست تماس کلیه 	 

نمایندگان
برنامه های آموزشی مجلس	 

سازمان های مردمی ناظر بر مجلس:

حمایت مجلس و حاکمیت از 	 
سازمان های ناظر بر مجلس

آموزش و ترویج نظارت بر مجلس 	 
و نحوه ی مشارکت در مجلس

بسترهای فرآیندی، قانونی و 	 
فناورانه ی الزم برای نظارت بر 

مجلس

که به بیانیه ی شفافیت پارلمانی پیوستند کشورهایی 

آلبانی	 
آرژانتین	 
استرالیا	 
آذربایجان	 
بنگالدش	 
بلژیک	 
بولیوی	 
بوسنی و 	 

هرزگوین
برزیل	 
بلغارستان	 
بورکینافاسو	 
کامبوج	 
کامرون	 
کانادا	 
شیلی	 
کلمبیا	 
کاستاریکا	 
کرواسی	 
ج.د  کنگو	 
جمهوری 	 

چک

دانمارک 	 
اکوادور	 
مصر	 
استونی	 
اتحادیه اروپا	 
فنالند	 
فرانسه	 
گرجستان	 
آلمان	 
غنا	 
یونان	 
گوآتماال	 
هایتی	 
مجارستان	 
هند	 
اندونزی	 
عراق	 
ایرلند	 
اسرائیل	 
ایتالیا	 
اردن	 
کنیا	 

کوزوو	 
کویت	 
قزاقستان	 
لتونی	 
لبنان	 
لیبریا	 
لیبی	 
لیتوانی	 
لوکزامبورگ	 
مقدونیه	 
ماالوی	 
مالزی	 
مکزیک	 
مونته نگرو	 
مراکش	 
نپال	 
هلند	 
نیجریه	 
نروژ	 
پاکستان	 
پاراگوئه	 
پرو	 

لهستان	 
پرتغال	 
رومانی	 
روسیه 	 
صربستان	 
اسلواکی	 
آفریقای جنوبی	 
کره جنوبی	 
اسپانیا	 
سوئیس	 
تایوان	 
تونس	 
اوگاندا	 
اوکراین	 
انگلستان	 
ایاالت متحده	 
اوروگوئه	 
ونزوئال	 
یمن	 
زمیباوه	 

شفافیت پارلمانی
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شفافیت آراء نمایندگان پارلمان

از مهم تریــن موضوعاتــی        یکــی 
کــه تمامــی پارلمان هــای جهــان 
مطابــق بــا شــرایط و مقتضیــات خــاص 
خــود در خصــوص انتشــار یــا عــدم انتشــار 
کرده انــد،  وضــع  سیاســت هایی  آن 
اطالعــات رأی گیــری در پارلمــان اســت. 
رأی هــر نماینــده در حقیقــت نتیجــه ی 
در  او  مطالعــات  و  فعالیت هــا  تمامــی 
ــده  ــرح ش ــح مط ــا و لوای ــوص طرح ه خص
اســت. لــذا شــفافیت آراء عــالوه بــر اطــالع 
در  خــود  نماینــدگان  عملکــرد  از  مــردم 
موجــب  اســالمی،  شــورای  مجلــس 
خواهد شــد تا نمایندگان نســبت بــه رأی 

خــود پاســخگو باشــند.
رأی گیــری در پارلمان هــای مختلــف بــه 
می گیــرد  انجــام  گونــی  گونا روش هــای 
کــه ســازوکار هــر یــک از آن هــا مطابــق 
و  قواعــد  و  داخلــی  آیین نامه هــای  بــا 
قوانیــن هــر پارلمــان تعییــن می گــردد. 
تــالش  دنیــا  پارلمان هــای  اغلــب 
طریــق  از  رأی گیــری  بــا  تــا  می کننــد 
تجهیــزات الکترونیکــی عــالوه  بــر ســرعت 
آراء،  شــمارش  رونــد  بــه  بخشــیدن 
به صــورت  نیــز  را  رأی گیــری  اطالعــات 
کــرده و در  سیســتمی و منظــم منتشــر 
ــا  ــرار دهنــد.  ب دســترس عمــوم مــردم ق
کاغــذی  توجــه بــه پیچیدگــی رأی دهــی 
و شــمارش ورقه هــای رأی، رأی گیــری 

روش هــای  از  یکــی  بــه  الکترونیکــی  
اســت  شــده  مبــدل  رأی گیــری  غالــب 
کــه به وســیله ی آن می تــوان اطالعــات 
رأی گیــری هــر فــرد را بــه عمــوم مــردم 

کــرد.  ارائــه 
غالــب  در  می دهــد  نشــان  بررســی ها 
کشــورها فــرض بــر شــفافیت و ارائــه ی 
اطالعــات آراء نماینــدگان در جلســات 
مــوارد  آن کــه  مگــر  اســت،  مختلــف 
اســتثنایی موجــب شــود تــا اطالعــات 
ــد. در ایــن  آراء نماینــدگان مخفــی بمان
صــورت مــوارد اســتثناء و عــدم انتشــار 
به صــورت  پیــش  از  بایــد  اطالعــات 
ــن  ــا ای ــد و ب ــده باش ــخص  ش ــق مش دقی
ســازوکار عــدم انتشــار اطالعــات نیــاز بــه 
داشــت. خواهــد  اســتدالل  و  توضیــح 
دسترســی بــه ســوابق رأی دهــی تمامــی 
هم چنیــن  و  پارلمــان  نماینــدگان 
اطالعــات مربــوط بــه رأی هــای ممتنــع 
گی هــای  و غیبت هــا در رأی دهــی،  از ویژ
کــه هــر پارلمــان شــفاف  مهمــی اســت 
داده هــای  ارائــه ی  باشــد.  دارا  بایــد 
پارلمــان  هــر  در  رأی گیــری  نتایــج 
پارلمان هــا  از  برخــی  اســت.  متفــاوت 
و  نماینــدگان  اســامی  اعــالم  بــه  تنهــا 
ح یــا الیحــه ی  نــوع رأی آن هــا بــه طــر
مــورد نظــر در قالب هــای غیــر ماشــین 
دیگــر  برخــی  می کننــد،  کتفــا  ا خــوان 

شفافیت آراء نمایندگان مجلس 

در مجلس شورای اسالمی 
نیز از دوره نخست تا دوره هفتم، 
رأی گیری با روش قیام و قعود و 
به صورت علنی انجام می شده  

است.

عــالوه بــر انتشــار داده هــای رأی گیــری 
اطالعــات  ایــن  نماینــدگان،  اســامی  و 
بــا فرمت هــای مختلــف نمــوداری و  را 
آمــاری بــر روی وبســایت پارلمــان عرضــه 
بــرای  را  زمینــه  وســیله  بدیــن  و  کــرده 
تحلیل هــای جانبــی و همراهــی بیشــتر 
مــردم بــا امــور پارلمــان فراهــم می کننــد.
در مجلــس شــورای اســالمی نیــز از دوره 
نخســت تــا دوره هفتــم، رأی گیــری بــا 
روش قیــام و قعــود و به صــورت علنــی 
انجــام می شــده  اســت. بدیــن صــورت 
و  ح هــا  طر بــه  نماینــده  هــر  رأی  کــه 
جایــی  امــا  بــوده  مشــخص  لوایــح  
مجلــس  از  اســت.  نمی شــده  ثبــت 
هشــتم و پــس از افــزودن دســتگاه های 
وســیله ی  بــه  رأی گیــری  الکترونیکــی، 
صــورت  مخفــی  به صــورت  و  دســتگاه 

می گیــرد.
تجهیــزات  افــزودن  بــا  درواقــع 
الکترونیکــی عــالوه بــر افزایــش ســرعت 
نماینــدگان  از  رای  اخــذ  در  دقــت  و 
مجلــس تغییــر مهــم دیگــری نیــز اتفــاق 
تغییــر  ایــن  بــه  کســی  گویــا  کــه  افتــاد 
ــتفاده  ــا اس ــری ب ــرد. در رأی گی ــت نک دق
از تجهیــزات به صــورت ناخواســته تمــام 
کــه  آراء مخفــی شــد و شــفافیت اندکــی 
وجــود  نماینــدگان  از  رای گیــری  در 

رفــت. بیــن  از  داشــت 
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مســئله ی        مردمــی:  نظــارت 
اصلــی دموکراســی نمایندگــی 
کــه  نداننــد  مــردم  گــر  ا و  اســت 
چــه  پارلمــان  در  آن هــا  نماینــدگان 
آن هــا  نماینــده ی  واقــع  در  می کننــد، 
نیســتند. امــروزه شــبکه های اجتماعــی 
بــه  را  ایــن ظرفیــت  و فضــای مجــازی 
و  اقدامــات  بــر  تــا  اســت  داده  مــردم 
فعالیت هــای نماینــده ی خــود نظــارت 
اســاس  بــر  یــا  نماینــده  یــک  کننــد. 
ملــی  منافــع  مطابــق  اخالقــی،  اصــول 
کاهــش  از  نگرانــی  یــا  می کنــد  عمــل 
بــه انجــام چنیــن  اعتمــاد مــردم، او را 
آراء  شــفافیت  ســازد.  مــی  وادار  کاری 
کمــک می کنــد آن دســته از نمایندگانــی 
از  ندارنــد،  را  کافــی  تعهــد اخالقــی  کــه 
کاهــش ســرمایه ی اجتماعــی و اعتمــاد 

بهراســند.  خــود  مردمــی 

نظــارت احــزاب و نهادهــای       
حاضــر،  حــال  در  سیاســی: 
کیفیــت  و  نــوع  از  کافــی  اطالعــات 
عملکــرد نماینــدگان در مجلــس وجــود 
نماینــدگان  علنــی  نطق هــای  نــدارد. 
و  حضــور  از  بخشــی  و  مجلــس  در 
عملکــرد  ارزیابــی  بــرای  آن هــا  غیــاب 
مهم تریــن  نیســت.  کافــی  نماینــدگان 
کــه نماینــده انجــام می دهــد  اقدامــی 
شــود،  شــفاف  آراء  گــر  ا اوســت.  آراء 
نهادهــای سیاســی و احــزاب می تواننــد 
عملکــرد  از  دقیقــی  گزارش هــای 
نماینــدگان ارائــه داده و بــه مقایســه  و 
بپردازنــد. تحلیــل داده هــای مجلــس 

بــدون        رســانه ها:  نظــارت 
مســتمر  و  صحیــح  نظــارت 
باالیــی  تعــداد  مجلــس،  بــر  رســانه ها 
حضــور  رأی گیری هــا  در  نماینــدگان  از 
پیــدا نمی کننــد. همچنیــن بــر اســاس 
از  برخــی  مســتقل  پژوهش هــای 
مطالعــه ی  یــک  حتــی  نماینــدگان  
ح یــا  ســاده پیــش از رأی دادن بــه طــر
ــی  ــای محرمانگ ــد و در فض ــه ندارن الیح
خ  ر کم گذاری هــا  و  کم کاری هــا  انــواع 

. هــد می د

   ده دلیل برای لزوم شفافیت آراء نمایندگان:

کاهــش فساد:فســاد مطابــق       
ســــازمــــان هـــــای  تعــــــــــریف 
اســتفاده  به معنــای  بین المللــی 
یــا  شــخصی  منافــع  بــرای  قــدرت  از 
خــاص  و  کوچــک  گروه هــای  منافــع 
فســاد  انــواع  آراء  شــفافیت  بــا  اســت. 
شــد.  خواهــد  دشــوارتر  ویژه خــواری  و 
وزراء،  از  اعــم  ذی نفــع  گروه هــای 
سیاســی،  نهادهــای  فرادســتان، 
شــرایط  در   … و  اقتصــادی  گروه هــای 
بــرای  امکان هایــی  آراء  محرمانگــی 
و  افــراد  می کننــد.  پیــدا  فســاد  انجــام 
گروه هــای نامبــرده می تواننــد بــا انــواع 
تهدید، رشــوه و تطمیع و … نمایندگان 
کــه خــود می خواهنــد  کاری  را بــه انجــام 
نیــز  تجربــی  مطالعــات  کننــد.  وادار 
پارلمان هایــی  در  کــه  نشــان می دهــد 
کــه آراء شــفاف شــده اند، انــواع  فســاد 

اســت.  کــرده  پیــدا  کاهــش 

پاسخگو ســاختن نمایندگان:       
نماینــدگان  آراء،  شــفافیت 
مســئول  خــود  عملکــرد  بــه  نســبت  را 
کــه  می شــود  موجــب  و  ســاخته 
ح  طــر هــر  بــه  رأی  بــرای  نماینــدگان 
و  عمومــی  افــکار  اقنــاع  بــه  الیحــه  یــا 

بپردازنــد. اســتدالل 

و        آمــوزش  گاهــی،  آ افزایــش 
گفتگــو دربــاره ی خیــر همگانی:  
گفتگــو و بحــث عمومــی دربــاره ی ایــن 
منابــع  و  چیســت  عمومــی  خیــر  کــه 
و  کننــد  پیــدا  بایــد تخصیــص  چگونــه 
منافــع چگونــه بایــد توزیــع شــوند باعث 
نســبت  عمومــی  گاهــی  آ کــه  می شــود 
طریقــه ی  و  کمیــت  حا مســائل  بــه 
کنــد.  رســیدگی بــه آن هــا افزایــش پیــدا 
ح یــک الیحــه  ــرای مثــال پیــش از طــر ب
مــردم  توســط  ح  طــر آن  مجلــس،  در 
می گیــرد  قــرار  تأمــل  مــورد  و  ارزیابــی 
نماینــدگان  نیــز  رأی گیــری  از  پــس  و 
چرایــی  از  مــردم  پیشــگاه  در  بایســتی 
نظــر  کننــد.  دفــاع  خــود  رأی  دلیــل  و 
کــه باشــد اعــم از انتقــاد یــا  مــردم هــر چــه 
کــه  تشــویق، نتیجــه ی نهایــی آن اســت 

پیــدا  افزایــش  گاهــی عمومــی  آ ســطح 
کــرده و در نتیجــه ی اعتمــاد مــردم بــه 
کــرد. کمیــت افزایــش پیــدا خواهــد  حا

رفتـــــــــــار        شــــــدن  ملـــــــی تر 
نظــر  بــه  نمـــاینــــــــــدگان: 
شــبکه های  کنــون  ا کــه  می رســد 
قومــی و محلــی نماینــدگان از احــزاب، 
سیاســی  کســیون های  فرا و  تشــکل ها 
علنــی  انتشــار  بــا  تأثیرگذارترنــد. 
نماینــده  از  می تواننــد  همــه  آراء 
برابــر  در  نماینــده  و  کننــد  ســوال 
بــه  مجبــور  ایــران  شــهروندان  تمامــی 
نتیجــه  در  شــد،  خواهــد  پاســخگویی 
مالحظــات او فرامنطقــه ای تــر خواهــد 
شــد و خیــر عمومــی را بــر خیــر شــخصی 
ترجیــح  انتخابیــه  حــوزه ی  خیــر  و 

داد. خواهــد 

صـــحــیــــح تر        تصـــــــمیم گیری 
مــردم بــرای انتخابــات آینــده: 
بــا شــفافیت آراء معیــاری بــرای ارزیابــی 
و  می آیــد  به دســت  نماینــده  عملکــرد 
ــد راهنمــای احــزاب  ایــن معیــار می توان
نماینــدگان  تــا  باشــد  شــهروندان  و 
بــه مجلــس  را  عالــم  و  توانمنــد  پــرکار، 
بــدون  بفرســتند.  اســالمی  شــورای 
شــاخص  و  متــر  هیــچ  آراء  شــفافیت 
معینــی بــرای ارزیابــی و داوری عملکــرد 
ــال  ــرای مث ــدارد.  ب ــود ن ــدگان وج نماین
بخــش زیــادی از ســرمایه ی اجتماعــی 
کوربیــن  بــاالی افــرادی ماننــد جرمــی 
و یــا برنــی ســندرز )1( متکــی بــر حســن 
ســوابق رأی دهــی آن هــا بــرای دهه هــا 
در نهادهــای نمایندگــی اســت. یعنــی 
کوربیــن می توانــد نشــان دهــد  جرمــی 
در  بریتانیــا  حضــور  مخالــف  مــن  کــه 
عــراق بــودم، امــا فــردی ماننــد هیــالری 
رأی مثبــت  کلینتــون چــون ســابقه ی 
در  متحــده  ایــاالت  ارتــش  حضــور  بــه 
عــراق را دارد، اقبــال عمومــی از وی رو 
می گردانــد.  در ایــران ایــن معیــار داوری 
احــزاب  اســت،  شــده  گرفتــه  مــردم  از 
کســی را  هــم نمی تواننــد بــر ایــن اســاس 

در لیســت قــرار دهنــد یــا بردارنــد.

بهبــود        بــرای  زمینــه  ایجــاد 
گـــــــــــروه هــــــای  عملکـــــــــــــرد 
حمایت گــری یــا Advocacy: وجــود 
می شــود  باعــث  نماینــدگان  ســوابق 
بداننــد  حمایت گــری  گروه هــای  کــه 
دارد  مواضعــی  چــه  شــخصی  هــر  کــه 
او  از  تــا در صــورت همخوانــی مواضــع 
این صــورت  غیــر  در  و  کننــد  حمایــت 
نتیجــه ی  بخواهنــد.  توضیــح  وی  از 
گروه هــای حمایت گــری  عملکــرد بهتــر 
مصوبــات  خروجــی  کــه  اســت  ایــن 
نزدیک تــر  عمومــی  خیــر  بــه  مجلــس 

شــد. خواهــد 

تجربه ی موفق ســایر کشــورها       
آراء:  شــفافیت  زمینــه ی  در 
بســیاری  موفــق  تجربــه ی  بــر  عــالوه 
نیــز  ایــران  در  جهــان،  کشــورهای  از 
تهــران  آراء در شــورای شــهر  شــفافیت 
تجربــه ی موفقــی بــوده اســت. افزایــش 
کمــک بــه شــهروندان  نظــارت عمومــی، 
و رســانه ها بــرای بازخواســت و ســؤال از 
اعضــای شــورای شــهر از جملــه  مــوارد 
در  مــی رود.  شــمار  بــه  موفقیــت  ایــن 
 Legislative یک بررســی توســط ســایت
حــدود  از    Openness Data Explorer
کشــور  کشــور مــورد بررســی، ســی  چهــل 
دارای قوانیــن و الزامــات شــفافیت آراء 
بوده انــد، بســیاری از جوامــع در حــال 
و  شــیلی  و  تونــس  ماننــد  نیــز  توســعه 
و  دارنــد  آراء  شــفافیت  نیــز  آرژانتیــن 
ســایت های پارلمانــی آن هــا اطالعــات 

قــرار می دهــد.  مــردم  را در اختیــار 

1- جرمــی کوربیــن: سیاســت مدار اهــل کشــور بریتانیا 
اســت کــه از ســال ۱۹۸۳ تاکنــون، بــه عنــوان نماینــده 
حــوزه انتخابیــه ایزلینگتون شــمالی )واقــع در لندن( 
در پارلمــان بریتانیــا حضــور داشته اســت. وی از ۱۲ 
ســپتامبر ۲۰۱۵ رهبری حزب کارگر و رهبر اپوزیســیون 
بریتانیا را بر عهده گرفته اســت. برنارد »برنی« ســندرز 
ســناتور ایالــت ورمانــت در ســنای ایــاالت متحــده 
ژانویــه  در ۳  نخســتین بار  بــرای  کــه  اســت  آمریــکا 
۲۰۰۷ بــه عضویــت ایــن مجلــس درآمــد. مواضــع ایــن 

ســناتور در حمایــت از ایــران مشــهور اســت.
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       Legislative وبســایت 
 Openness Data Explorer
مــــــوســــســـــه  هــــمــــــــــکـــــــــاری  بــا  کــه 
ایجــاد   NDI  )3( و   Kohovolit.eu  )2(
ایجــاد  بــا  دارد  تــالش  اســت،  شــده 
پلتفرمــی اطالعــات شــفافیت پارلمانــی 
جمــع آوری  را  مختلــف  کشــورهای  در 
مؤلفه هــای  وبســایت  ایــن  در  کنــد. 
زیــر  صــورت  بــه  پارلمانــی  شــفافیت 

شــده اند:  بنــد ی  دســته 
شفافیت صحــن علنــی پارلــمان 	 
شفافیت   کمیسیون های پارلمان 	 

بــه  شــهروندان  دسترســی 
)شــامل  پارلمانــی  اطالعــات 
اطالعــات  و  داده هــا  کیفیــت 
بهبــود  چگونگــی  و  پارلمانــی 
بهتــر  دسترســی  بــرای  داده هــا 
اطالعــات  بــه  شــهروندان 

پارلمانــی(
پارلمــان 	  اداری  امــور  شــفافیت 

شــفافیت  مولفه هــای  )شــامل 

بررسی 39 کشور جهان در رابطه با شفافیت آراء نمایندگان پارلمان)1(

نظیــر  پارلمــان  اداری  امــور 
و  کارمنــدان  اطالعــات 
و  مخــارج  میــزان  حقــوق  آنهــا، 
)... و  پارلمــان  قراردادهــای 

مشــارکت شــهروندان )راه هــا و 	 
پارلمــان  کــه  زیرســاخت هایی 
در  شــهروندان  مشــارکت  بــرای 
و  ایجــاد  قانون گــذاری  فرآینــد 

می کنــد( حمایــت 
)وجــود 	  پارلمانــی  اخالقیــات 

کدهــای رفتــاری نماینــدگان نظیر 
قوانیــن البی گــری و اخــذ هدایــا و 

)...

پارلمــان  نماینــدگان  آراء  شــفافیت 
صحــن  شــفافیت  مؤلفه هــای  از  یکــی 
انتخــاب  بــا  اســت.  پارلمــان  علنــی 
اطالعــات  می تــوان  موضــوع  ایــن 
خــود  پارلمانــی  آراء  کــه  کشــورهایی 
می دهنــد  ارائــه  شــفاف  بصــورت  را 

کــرد.  مشــاهده 
کشــور  در ایــن پیمایــش بــا بررســی 39 
کشــور   29 کــه  اســت  شــده  مشــخص 
الزامــات  و  قوانیــن  دارای  جهــان 
در  خــود  نماینــدگان  آراء  شــفافیت 
هســتند.  پارلمانــی  علنــی  صحــن 
ح ذیــل  بــه شــر کشــورها  ایــن  اســامی 

: ســت ا
آرژانتین	 
بوسنی و هرزگوین	 
برزیل	 
کانادا	 
شیلی	 
کلمبیا	 
السالوادور	 

استونی	 
فنالند	 
گرجستان	 
آلمان	 
گوآتماال	 
مجارستان	 
ایرلند	 
رژیم صهیونیستی	 
ایتالیا	 
کوزوو	 
مکزیک )مجلس نمایندگان و سنا(	 
مونته نگرو	 
هلند	 
پاراگوئه	 
رومانی	 
صربستان	 
کره جنوبی	 
اسپانیا	 
تایوان	 
اوکراین	 
انگلستان	 

 29 کشور جهان دارای قوانین و 
الزامات شفافیت آراء نمایندگان 
خود در صحن علنی پارلمانی 

هستند.

 1 - https://beta.openparldata.org
 2 -این موسسه توسط کشورهای جمهوری چک و صربستان ایجاد شده است.

3 - یــک ســازمان غیرانتفاعــی و غیردولتــی اســت کــه از مؤسســات و نهادهــای دموکراتیــک در کشــورهای مختلــف حمایــت می کنــد. ایــن ســازمان نزدیــک بــه ســه دهــه به دنبــال ترویــج و تقویــت 
نهادهــای سیاســی و مدنــی، مشــارکت شــهروندی و پاســخگویی دولت هــا بــوده و تاکنــون در 130 کشــور جهــان فعالیــت کــرده اســت.

کشور مورد بررسی  دارای قوانین و الزامات شفافیت آراء نمایندگان در صحن علنی پارلمانی هستند. کشور از 39   29
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پرسش و پاسخ درباره ی طرح شفافیت آراء

 آیا با شفاف شدن آراء نمایندگان، آزادی عمل آن ها در ارائه نظرات کارشناسی و ترجیح منافع ملی بر محلی 
محدود شده و نماینده که برای تداوم نمایندگی، خود را محتاج رأی مردم می بیند، رو به اقدامات عوام 

فریبانه برای جلب نظر مردم در حوزه ی انتخابیه می آورد؟

در ســؤال بــاال، صحبــت از هزینه هــای اجتماعی-سیاســی احتمالــی بــرای شــفافیت آراء بــه میــان آمــده اســت 
امــا بــه هزینه هــای موجــود محرمانگــی آراء اشــاره نشــده اســت. کارشناســانی کــه هم اکنــون در اندیشــکده ها و 
مرکــز پژوهش هــای مجلــس در حــال تعامــل بــا مجلــس و نماینــدگان هســتند، انبوهــی از ایــرادات و مفاســد را در 
محرمانگــی آراء شناســایی کرده انــد کــه منجــر بــه کاهــش کیفیــت رأی گیــری در مجلــس شــده اســت. برخــی از آن هــا 

عبارتنــد از:
عــدم مشــارکت برخــی از نماینــدگان مجلــس در رأی گیــری: بــه گــواه نمایشــگرهای موجــود در صحــن علنــی و بنابــر یــک 	 

گــزارش غیررســمی بــا بررســی ده طــرح مهــم مجلــس در مهرمــاه 97، به صــورت میانگیــن 12/88 درصــد نماینــدگان در 
صحــن حضــور داشــته امــا بــه هیــچ طــرح یــا الیحــه ای رأی نداده انــد.

بی اطالعی برخی از نمایندگان از دستور جلسه	 
عدم مطالعه ی کافی نمایندگان پیرامون طرح ها و لوایح مطرح شده	 
تصویب بسیاری از طرح ها و لوایح بدون اعالم نظر بسیاری از نمایندگان 	 
رأی دهی نمایندگان بر اساس منافع شخصی یا حزبی	 
امکان فریب عموم مردم و عدم مسئولیت پذیر نمایندگان نسبت به آراء خود	 

 مســئله ی بومی گرایــی و اولویــت دادن نماینــدگان بــه حــوزه ی انتخابیــه ی خــود هم اکنــون و در زمانــه ی 
محرمانگــی آراء بســیار پــر رنــگ اســت.

 نماینــدگان پــس از تصویــب اعتبارنامــه، نماینــده ی همــه ی مــردم ایــران و مدافــع حقــوق تمــام ملــت بــه شــمار 
می آینــد،  اگــر چنان چــه نماینــده ای خــود بــه اهمیــت اعتمــاد ملــت ایــران واقــف نباشــد، چــه نیرویــی می توانــد او را 
وادار بــه اصــالح کنــد؟ طبیعــی اســت کــه در شــرایط محرمانگــی نه رســانه ها، نه گروه هــای اجتماعی و نه شــهروندان 
مســئول نمی تواننــد عملکــرد نماینــده  را ارزیابــی کــرده و در راســتای رســیدگی به منافع ملــی و خیر همگانی مطالبه 
کننــد. بنابرایــن نماینــده ای کــه بقــای خــود را در رای گرفتــن مجــدد از حــوزه انتخابیــه می بینــد بطــور طبیعــی بــه 
ســمت ترجیــح اولویت هــای محلــی بــر ملــی ســوق داده می شــود. بنابرایــن شــفافیت آراء نــه تنهــا اولویــت مســائل 

ملــی را در ذهــن نماینــدگان پاییــن نخواهــد آورد بلکــه زمینــه را بــرای مطالبــه چنیــن امــری فراهــم می کنــد.

توجــه بــه منافــع ملــی در مجمــوع منجــر بــه خیــر همگانــی شــده و مــردم حوزه هــای انتخابیــه نیــز از بــرآورد یــک 
تصمیــم درســت در ســطوح ملــی بهره منــد خواهنــد شــد. امــروزه بــا گســترش رســانه ها و شــبکه های اجتماعــی و 
افزایش ســطح آگاهی مردم، اشــتباه اســت که تصور کنیم ســاکنان شــهرهای کوچک و روستاها افرادی سطحی نگر، 
منفعت طلــب و بــه دور از تشــخیص منافــع ملــی می باشــند. بنابرایــن بــا شــفافیت آراء، چــه بســا مــردم حوزه هــای 

انتخابیــه، خــود پیشــگام مطالبــه از نماینــدگان خــود بــرای فعالیــت و عملکــرد بهتــر در تمــام ســطوح باشــند.

ح پیرامون شفافیت آراء نمایندگان می پردازیم. در این بخش به برخی از مهمترین سواالت و شبهات مطر
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ــن  ــمی ای ــری رس ــان، در دو موضع گی ــورای نگهب ــخنگوی ش ــدان و س ــو حقوق ــی عض ــعلی کدخدای ــای عباس آق
مســئله را رد کــرده و اعــالم کردنــد کــه شــورای نگهبــان هرگــز نماینــده ای را بــرای نظــر یــا رأی خاصــی رد صالحیــت 
نکــرده اســت. بــا نظــر بــه گذشــته ی مجلــس شــورای اســالمی صحــت ایــن گفتــه ی آقــای کدخدایــی اثبات می شــود 
زیــرا از مجلــس نخســت تــا مجلــس هفتــم کــه رأی گیــری بــا قیــام و قعــود بــوده و آراء نماینــدگان مشــخص می شــده 

اســت، حتــی یــک نماینــده به جهــت رأی خــود، رد صالحیــت نشــده اســت. )1( و )2(

بســیاری از طرح هــا و لوایحــی کــه در مجلــس شــورای اســالمی مــورد بررســی قــرار می گیــرد، دارای ماهیــت فنــی 
و کارشناســی هســتند و طرح هــای امنیتــی و حساســیت برانگیز درصــد بســیار کمــی از مســائل در دســت بررســی را 
بــه خــود اختصــاص می دهنــد. در چنیــن شــرایطی نگرانــی برخــی از نماینــدگان از ورود شــورای نگهبــان ســالبه بــه 

انتفــای موضــوع بــوده و مســئله ای حاشــیه ای بــه شــمار مــی رود. 

آیا شفاف شدن آراء نمایندگان موجب رد صالحیت آن ها در انتخابات های بعدی توسط شورای نگهبان 
نخواهد شد؟ آیا در این صورت مصونیت حقوقی نمایندگان از بین نخواهد رفت؟

۱  -   http://www.irna.ir/fa/News/83029989
2 -   http://bit.ly/2ylzIjI

 آیا شفافیت آراء در تمامی رأی گیری های مجلس شورای اسالمی، امری الزم و صحیح است؟

نــه شــفافیت و نــه محرمانگــی هیــچ یــک بــه خــودی خــود در همــه ی مــوارد توصیــه نمی شــوند. بررســی تجــارب 
کارآمــد در سیاســت گذاری خبــر از آن می دهــد کــه در رابطــه بــا مســائل عملکــردی حکومــت و مســئولین )خادمــان 
عمومــی(، بایســتی اصــل بــر شــفافیت باشــد، مگــر آن که متناســب با مصالحــی و به صورت موقــت، مصداقــی از این 
اصل شــفافیت مســتثنی گردد. در انبوهی از کشــورهای دنیا شــفافیت آراء نمایندگان به عنوان یک اصل پذیرفته 
شــده و سال هاســت بــه ارتقــاء ســالمت و کارآمــدی نظــام تقنینــی آن کشــورها کمــک شــایان کــرده اســت. بدیهــی 
اســت کــه در بســیاری از همــان کشــورها نیــز در برخــی مــوارد و مصادیــق ماننــد انتخــاب اشــخاص ، رأی گیری هــا از 

حالــت شــفاف بــه محرمانــه تغییــر می کنــد.

ــری  ــمول رأی گی ــان مش ــد هم چن ــی می توانن ــه ی داخل ــاده ی 126 آیین نام ــدرج در م ــای من ــوارد رأی گیری ه م
مخفــی باشــند. ایــن مــوارد عبارتنــد از:

 انتخــاب اعضــاى هیــأت رئیســه، حقوقدانــان شــوراى نگهبــان، نماینــدگان مجلــس در نهادهــا و هیأت هــا ، مجامــع و 	 
شــوراها و ســایر انتخابــات راجــع بــه اشــخاص

انتخابات داخلی شعب و کمیسیون ها	 
رأى اعتماد و عدم اعتماد به وزیران و هیأت وزیران و رأى عدم کفایت به رئیس جمهور	 
رأى نسبت به اعتبارنامه نمایندگانی که مورد اعتراض واقع شده اند. 	 
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براســاس اصــول متعــدد قانــون اساســی، نماینــدگان، حقوقــی نظیــر حــّقِ نظــارت و تحقیــق و تفحــص در تمــام 
امــور کشــور )اصــل 76(، حــق اظهــار نظــر در همــه ی مســائل داخلــی و خارجــی کشــور )اصــل 84( و حــق وضع قوانین 
در تمــام مســائل در محــدوده ی قانــون اساســی )اصــل 71( را دارا هســتند. آیــا بــا وجــود ایــن اختیــارات و اختیــارات 
دیگــری کــه قانــون اساســی بــه نماینــدگان اعطــا کــرده اســت، ایــن امــکان وجــود دارد کــه  نماینــده از بیــان نظــرات 

خــود در قالــب رأی، مصونیــت نداشــته باشــد؟

اساســا به نظــر می رســد مطــرح کــردن ایــن شــبهه  در زمینــه شــفافیت آراء بیشــتر جنبــه سیاســی داشــته باشــد 
تــا جنبــه فنــی. چــرا کــه در همــان ایامــی کــه ایــن ســؤال در فضــای رســانه ای کشــور مطــرح شــد و در طــول دوره هــای 
ــدون  ــه ب ــم ک مختلــف مجلــس شــاهد نطق هــای آتشــینی از ســوی نماینــدگان مجلــس شــورای اســالمی بوده ای
نگرانــی از رد صالحیــت و بــا صالبــت و صــدای بلنــد نظــرات خــود را در موضوعــات گوناگــون از تریبــون مجلــس اعــالم 
کرده انــد. این گونــه نطق هــا طــی دوره هــای مختلــف از ســوی هــر دو جنــاح عمــده سیاســی ایــراد شــده اســت 
و هیــچ یــک از ناطقیــن نیــز نگــران رد صالحیــت خــود نبوده انــد و شــاهد ایــن ادعــا نیــز وجــود و تــداوم ایــن گونــه 
نطق هاســت. در اینصــورت بایــد پرســید کــه آیــا واقعــا رای یــک نماینــده بــه یــک طــرح یــا الیحــه در یــک حــوزه خاص 

می توانــد بیشــتر از  نطق هــای کامــال سیاســی در رد صالحیــت وی تاثیــر بگــذارد؟!

ســؤال اصلــی اینجاســت کــه آیــا نماینــده ای کــه از تــرس رد صالحیــت در دوره هــای بعــدی مجلــس، رأی خــود را  
عــوض می کنــد صالحیــت باقــی مانــدن در کرســی وکالــت مــردم ایــران را داراســت؟ ایــن البتــه پرسشــی اســت کــه بــا 
پاســخ منفــی بســیاری از نماینــدگان از جملــه  آقــای محمدجــواد فتحــی نماینــده محتــرم تهــران، ری و شــمیرانات 
روبــرو شــده اســت. ایشــان در مصاحبــه ای اظهــار داشــتند کــه: »اگــر واقعــًا نماینــده ای این قــدر جســارت نــدارد کــه 
آن چــه را کــه مصالــح ملــی می دانــد مــورد تأکیــد قــرار دهــد، فقــط بــرای این کــه از رأی شــورای نگهبــان می ترســد، 

واقعــًا بایــد گفــت وای بــه حــال او و کشــور. چنیــن کســی اشــتباهی بــه مجلــس آمــده اســت.« )1(

۱  -   http://www.iran-newspaper.com/newspaper/item/479132
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نمایندگان مجلس شورای اسالمی ایران و مجلس نمایندگان ایاالت متحده

تجربیات سایر کشورهای جهان در شفافیت آراء

مقایسه ی رفتار رأی دهی 

پارلمــان         در  آراء  شــفافیت 
بــا  دنیــا  مختلــف  کشــورهای 
مــورد  گونــی  گونا شــیوه های  و  قوانیــن 
گرفتــه اســت. هــر پارلمــان  حمایــت قــرار 
آیین نامه هــای  و  قواعــد  بــا  مطابــق 
شــفافیت  ایجــاد  ســازوکارهای  خــود 
نظیــر  مختلــف  جایگاه هــای  در  را  آراء 
کمیســیون ها و صحــن علنــی مشــخص 
کشــورهای  غالــب  در  اســت.  کــرده 
ــدگان و رأی  ــامی نماین ــده، اس معرفی ش
آن هــا بــه هــر طــرح یــا الیحــه در وبســایت 
پارلمــان در معــرض دیــد عمــوم مــردم 

گرفتــه اســت.  قــرار 
وضعیــت نهایــی طــرح یــا الیحــه ی بــه 

بــا  ایــران  بــرای  شــفافیت  مجموعــه ی 
کار  کــه در دســتور  بررســی صــد طرحــی 
در  ایــران  اســالمی  شــورای  مجلــس 
گرفتــه و  بــازه ی خــرداد تــا مهــر 97 قــرار 
مجلــس  طــرح  صــد  بــا  آن  مقایســه ی 
نماینــدگان ایــاالت متحــده در بــازه ای 
بــه   )2018  July- September( مشــابه 
نتایــج زیــر دســت یافــت. در ایــن تحقیق 
کل  از  درصــد   36 میانگیــن  به صــورت 
اســالمی  شــورای  مجلــس  نماینــدگان 
هنــگام بررســی طرح هــا و لوایــح اعــالم 
یــا در  نظــر نکــرده، رأی ممتنــع داده و 
ــد. ایــن  هنــگام رأی گیــری غایــب بوده ان
ایــاالت  نماینــدگان  مجلــس  در  آمــار 
متحــده تنهــا 5 درصــد از نماینــدگان را 

)1( می شــود.  شــامل 

رأی گذاشــته شــده، وضعیــت رأی دهــی 
هــر نماینــده نســبت بــه طرح هــا و لوایــح 
مختلــف، از جملــه ویژگی هــای مشــترک 
کــه  اســت  پارلمان هایــی  پرتال هــای 
منتشــر  را  نماینــدگان  آراء  اطالعــات 

می کننــد. 
وبســایت  پارلمان هــا  از  برخــی  در 
مســتقیم  به طــور  خــود  پارلمــان 
اطالعــات را به صــورت واضــح و منظــم 
در  می دهــد.  قــرار  مــردم  اختیــار  در 
برخــی دیگــر،  داده هــای آراء نماینــدگان 
ــای  ــا در انته ــف و ی ــای مختل ــا فرمت ه ب
در  می شــود.  ارائــه  کــرات  مذا مشــروح 
مردمــی  ســازمان های  کشــورها  ایــن 

در پارلمان اروپا نتایج آراء 
همراه با اسامی نمایندگان 

یک روز بعد از رأی گیری بر روی 
اینترنت قرار می گیرد.

ناظــر بــر پارلمــان با ایجــاد ســامانه هایی، 
ــا اطالعــات داده شــده  تــالش می کننــد ت
توســط پارلمــان را تحلیــل و به صــورت 
قالب هــای  در  و  همه فهــم  ســاده، 
ــرار دهنــد.  ــار مــردم ق نمــوداری در اختی
وبســایت  بــه  می تــوان  مثــال  بــرای 
VoteWatch ناظــر بــه شــفافیت پارلمــان 
 OpenParaliment.ca اروپــا و یــا وبســایت
کــه   کــرد  کانــادا اشــاره  پیرامــون پارلمــان 
داده هــای آراء نماینــدگان را به صــورت 
ســاده و شــماتیک در اختیــار مــردم قــرار 

می دهنــد. 

ســی و شــش درصــد از کل نماینــدگان 	 
ایرانــی هنــگام بررســی طرح هــا یا الیحه 
هــا اعــالم نظــر نکــرده،رای ممتنــع داده 

یــا هنــگام رأی گیــری غایــب بــوده انــد.

گــرداوری براســاس نحــوه رأی دهــی صــد الیحــه در بــازه زمانــی خــرداد تــا  1- وبســایت govtrack , خبرگــذاری خانــه ملــت/ 
پایــان مهــر 97  )اطالعــات بیشــتر در لینــک رو بــه رو(

رأی دهــی  رفتــار  از  مــردم 
نماینــدگان اطــالع دارنــد.

رأی دهــی  رفتــار  از  مــردم 
ندارنــد. اطــالع  نماینــدگان 

http://bit.ly/2DmrWdB
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پارلمــان        بــر  ناظــر  ســازمان 
از  یکــی    OpenParliament
اســتفاده  بــا  کــه  اســت  ســازمان هایی 
در  کانــادا  پارلمــان  کــه  داده هایــی  از 
اختیــار عمــوم قــرار می دهــد، توانســته 
نماینــدگان  آراء  تنهــا  نــه  تــا  اســت 
پارلمانــی  اطالعــات  از  بســیاری  بلکــه 
نخبــگان  دیگــر  و  مــردم  بــرای  نیــز  را 

۱  -    https://openparliament.ca

http://bit.ly/2Nkq31E

 1- تاریخ و شماره جلسه رأی گیری
گذاشته شده   ح به رأی  2- موضوع طر

ح مورد رأی گیری 3- جزئیات طر
4- نتیجه رأی گیری 

ح به تفکیک  5- آراء نمایندگان به این طر
حزب آن ها در پارلمان

آن هــا  اختیــار  و در  کــرده  ساده ســازی 
از  نمونــه ای  بــاال   تصویــر  دهــد.  قــرار 
نماینــدگان  آراء  داده هــای  ارائــه ی 
کانــادا را نشــان می دهــد. نــوع  پارلمــان 
بــه  نماینــدگان  از  کــدام  هــر  رأی دهــی 
تفکیــک حــزب و مجمــوع آراء مثبــت و 

اســت.)1( مشخص شــده  منفــی 

 توضیحات تصویر:

تجربیات سایر کشورهای جهان در شفافیت آراء
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۱  -   https://majles.marsad.tn
۲ -   مرصــد مجلــس، مرصــد بلدیــه )پیگیــری شــفافیت دولت هــای محلــی و شــهرداری( و مرصــد المیزانیــه )پیگیــری شــفافیت بودجــه(، پروژه هــای ســازمانی به نــام »البوصلــه« بــه معنــای قطــب 

نما، هســتند.

شفافیت آراء نمایندگان پارلمان تونس

مجلــس«)1(و)2(        »مرَصــد 
یــک ســازمان مــردم نهــاد در 
کار خــود را بــا عکــس  کــه   تونــس اســت 
گرفتــن از جلســات علنــی پارلمــان بــرای 
پیگیــری میــزان مشــارکت نماینــدگان 
انتشــار  کــرد.  شــروع  علنــی  صحــن  در 
اطالعــات حضــور و غیــاب نماینــدگان 
جلســات  خالصــه ی  پارلمــان، 
اســناد  و  نماینــدگان  آراء  کمیســیون، 
اطالعاتــی  ســایر  از  بخشــی  پارلمانــی 

http://bit.ly/2xWQy8y

 توضیحات تصویر:

ح و ارائه آن به پارلمان برای رأی گیری  1- نام طر
2- وضعیت آراء هر نماینده در جلسه ی رأی گیری 

3- نمای شماتیک از موافقان، مخالفان و غایبین در 
ح  جلسه ی رأی گیری طر

4- وضعیت رأی دهی هر حزب در جلسه ی رأی گیری 

در  ســازمان  ایــن  وبســایت  کــه  اســت 
اختیــار مــردم قــرار می دهــد. البتــه ایــن 
اطالعــات  کــه  اســت  تونــس  پارلمــان 
بــا  و  سیســتمی  به صــورت  را  خــود 
اختیــار  در  داده بــاز  اســتانداردهای 
آن هــا  تــا  می دهــد  قــرار  ســازمان  ایــن 
رأی  مشــخص بودن  کنــد.  منتشــر  را 
نماینــدگان بــر اســاس جایــگاه و صندلی 
جذابیت هــای  بــر  مجلــس  در  آن هــا 

اســت.  افــزوده  پایــگاه  ایــن  بصــری 
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http://bit.ly/2IGyGmw

1- نام نماینده 
گروه پارلمانی نماینده   -2

کشور وابسته   -3
ح 4- نوع رأی داده شده این نماینده به این طر

گذاشته شده در پارلمان اروپا ح به رأی   1- نام طر
ح، تعداد  2- جزئیات رأی گیری برای این طر
حضار، تعداد آراء، تعداد موافقان و مخالفین 

ح شماتیک از میزان مخالفان، موافقان و  3-  طر
ح غیبت نمایندگان برای این طر

شفافیت آراء نمایندگان پارلمان اتحادیه اروپا

اروپــا        اتحادیــه ی  پارلمــان 
شــفاف ترین  جملــه  از 
جهــان  ســطح  در  شــورایی  نهادهــای 
دسترســی  و  شــفافیت  می باشــد، 
مــردم بــه اطالعــات در ایــن نهــاد تنهــا 
محــدود بــه آراء نماینــدگان نشــده و بــه 
پارلمانــی  شــفافیت  عرصه هــای  دیگــر 
ــیون ها  کمیس ــرات  ک ــروح مذا ــر مش نظی
و پخــش زنــده ی  آن هــا و .... نیــز تســّری 

اســت. یافتــه 
داخلــی  آیین نامــه ی  اســاس  بــر 
نهایــی  رأی گیــری  اروپــا،  پارلمــان 
ــا الیحــه در فرآینــد  ح ی پیرامــون هــر طــر
اســامی  بــا  همــراه  قانون گــذاری، 
نماینــدگان منتشــر می شــود. رأی گیــری 

روی  بــر  اصالحــات  و  بررســی  بــرای 
بــه  نیــز  اروپــا  اتحادیــه ی  مهــم  اســناد 
همــان ترتیــب دنبــال می شــود. نتایــج 
بعــد  روز  یــک  نماینــدگان،   نــام  و  آراء 
اینترنتــی  پایــگاه  روی  بــر  رأی گیــری  از 
پارلمــان قــرار می گیــرد. وجــود قابلیــت 
موجــب  جلســات  زنــده ی  پخــش 
رأی گیــری  مــوارد  در  کــه  اســت  شــده 
بــا نشــان دادن دســت، نیــز بتــوان بــه 
بــرد.  پــی  نماینــده  هــر  موضــع  و  رأی 
بــر  اصــل  نیــز  کمیســیون  جلســات  در 
کــه تمامــی جلســات بــرای  ایــن اســت 
مــردم قابــل دسترســی اســت و مــردم 
شــرکت  جلســات  آن  در  می تواننــد 

. کننــد

 توضیحات تصویر سمت راست

 توضیحات تصویر سمت چپ

تجربیات سایر کشورهای جهان در شفافیت آراء
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گذاشته شده  ح به رأی  1- زمان، تاریخ و جزئیات طر
2- نتیجه ی نهایی رأی گیری 

ح، میزان  3- وضعیت رأی دهی هر حزب به این طر
موافقت، مخالفت و غیبت 

ح؛  4- وضعیت رأی دهی هر نماینده به این طر
موافقان، مخالفان و غایبین

 توضیحات تصویر:

شفافیت آراء نمایندگان پارلمان دانمارک

تمــام        دانمــارک  پارلمــان 
رأی گیری هــای صحــن علنــی 
آیین نامه هــای  و  قوانیــن  مطابــق  را 
ــر روی وبســایت ایــن پارلمــان  داخلــی ب
ح هــا  بارگــذاری می کنــد. رأی گیــری طر
و لوایــح و اصالحــات قوانیــن به تفکیــک 
و  مخالــف  موافــق،  رأی دهــی  میــزان 
غایــب هــر حــزب، نحــوه ی رأی دهــی هــر 
نماینــده، اســامی نماینــدگان غایــب در 

http://bit.ly/2Pbj90e

اســامی  انتشــار  رأی گیــری وهم چنیــن 
کــه در مأموریــت هســتند  نمایندگانــی 
از  کــه  اســت  اطالعاتــی  جملــه ی  از 
بعــد به صــورت منظــم  بــه  ســال 2004 
در اختیــار عمــوم مــردم قــرار می گیــرد. 
وبســایت پارلمــان دانمــارک هم چنیــن 
کمیســیون ها بــر روی  نتایــج رأی گیــری 
کلــی  موضوعــات مختلــف را بــه صــورت 

می کنــد منتشــر 
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ح به رأی گذاشته شده  1- جزئیات، تاریخ و زمان طر
در پارلمان 

2- نتیجه ی نهایی رأی گیری 
ح به تفکیک حزب  3- آراء نمایندگان به این طر

وابسته به آن

 توضیحات تصویر:

شفافیت آراء نمایندگان پارلمان جمهوری چک

چــک        جمهــوری  پارلمــان 
رأی گیری هــای  تمــام  نتایــج 
رأی گیــری  از  پارلمــان  علنــی  صحــن 
تــا  جلســه  دســتور  تغییــر  پیشــنهاد 
ح هــا و لوایــح به تفکیــک  رأی گیــری طر
هــر نماینــده را بــر روی وبســایت خــود 
http://bit.ly/2O5ry9eبارگــذاری می کنــد. ایــن اطالعــات  بــه 

کمتــر از یــک مــاه از برگــزاری  فاصلــه ی 
وب  روی  بــر  علنــی  صحــن  جلســات 
اســامی  تفکیــک  بــا  و  پارلمــان  ســایت 
نماینــدگان و حــزب آنــان قــرار می گیــرد. 
مرتبــط  اطالعــات  تمامــی  همچنیــن 
بــا فرآینــد قانون گــذاری را می تــوان در 

کــرد.  مشــاهده  وبســایت  ایــن 

تجربیات سایر کشورهای جهان در شفافیت آراء
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ح ارائه شده برای رأی گیری  1- نام طر
ح  2- جزئیات و اطالعات این طر

3- نمای شماتیک از وضعیت رأی دهی هر نماینده 
ح به این طر

ح  4- وضعیت هر حزب در رأی دهی به این طر
ح 5- وضعیت هر نماینده در رأ ی دهی به این طر

 توضیحات تصویر:

http://bit.ly/govtrackwnsh

کنگره ی ایاالت متحده شفافیت آراء در 

       Govtrack وبســایت 
نخســتین بــار در ســال 2004 
آمریکایــی  دانشــجوی  یــک  توســط 
در  شــد.  ایجــاد  توبــرر  جاشــوا  به نــام 
آراء  می توانیــد  اینترنتــی  پایــگاه  ایــن 
مجلســین  ســناتورهای  و  نماینــدگان 
و  نــام  اســاس  بــر  را  متحــده  ایــاالت 
مشــاهده  الیحــه  یــا  ح  طــر شــماره ی 
کــرده و موافقیــن، مخالفیــن و غایبــان 
در هــر رأی گیــری را بــر اســاس جایــگاه 
یــک  در  و  پارلمــان  در  آن هــا  نشســتن 
کنیــد.  مشــاهده  شــماتیک  ح  طــر

ســوابق  بــه  دسترســی  هم چنیــن 
تشــخیص  و  نماینــده  هــر  رأی دهــی 
آراء  اســاس  بــر  او  حزبــی  تمایــالت 
 govtrack اخذشــده ی نیــز در وبســایت

اســت.  دسترســی  قابــل 
بــه  می تــوان  ســایت  ایــن  مزایــای  از 
ارائــه ی اطالعــات درصــدی و نمــوداری 
و بصری کــردن محتــوا جهت مقایســه ی 
کــرد و  ســاده عملکــرد نماینــدگان اشــاره 
کــه یــک  ــرای مثــال می  تــوان دریافــت  ب
نمایندگــی  دوران  طــول  در  نماینــده 
یــا  مثبــت  رأی  ح  طــر چنــد  بــه  خــود 

رأی  کــه  ایــن  یــا  و  اســت  داده  منفــی 
نــداده و غایــب بــوده اســت. مقایســه ی 
میانگیــن  بــا  اطالعــات  ایــن  تمامــی 

از  خبــر  نماینــدگان  ســایر  عملکــرد 
ــور  ــده ی مذک ــل نماین ــت عم ــم و دق نظ

داد. خواهــد 
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شفافیت آراء نمایندگان پارلمان صربستان

وبســایت پارلمــان صربســتان       
و  شــفاف ترین  از  یکــی 
پارلمانــی  وبســایت های  کارآمدتریــن 
در ارائــه ی اطالعــات بــه مــردم اســت. 
وبســایت  ایــن  نخســت  صفحــه ی  در 
لوایــح  و  ح هــا  طر آخریــن  می توانیــد 
ترکیــب  کــرده،  مشــاهده  را  قانونــی 
و  ســن  حــزب،  اســاس  بــر  را  مجلــس 
نمــوداری  نمایــش  یــک  در  جنســیت 
ببینیــد و ســؤال خــود را بــا نماینــدگان 

صفحــه ی  در  بگذاریــد.  میــان  در 
می توانیــد  ح  طــر هــر  بــه  مربــوط 
متــن  ح،  طــر آن  تحــوالت  تایم الیــن 
ح و آراء نماینــدگان موافــق، مخالف  طــر
تصویــر  و  اســم  بــا  همــراه  را  ممتنــع  و 
هم چنیــن  کنیــد.  مشــاهده  نماینــده 
کــه بــه  اســامی افــراد حاضــر در جلســه 
ح رأی نداده انــد و غایبیــن جلســه  طــر

اســت. دســترس  در  نیــز 

ح یا الیحه و تایم الین تحوالت ح، دسترسی به متن طر 1- نام طر
ح بر اساس رأی موافق، مخالف و ممتنع و  2- نمایش نموداری طر

مبتنی بر جایگاه صندلی نماینده در مجلس 
که رأی ممتنع  کلی موافقین، مخالفین، غایبان و نمایندگانی  3- آمار 

داده اند و یا در جلسه حضور داشته و رأی  نداده اند. 
4- نمایش وضعیت رأی هر نماینده بر اساس

 نام و تصویر او

 توضیحات تصویر:

http://bit.ly/2Pb9J4O

تجربیات سایر کشورهای جهان در شفافیت آراء
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شفافیت آراء نمایندگان پارلمان

شفافیت آراء نمایندگان پارلمان ایرلند

ایرلنــد        پارلمــان  ســایت  در 
می تــوان عــالوه بــر  دسترســی 
کــرات جلســات صحــن  بــه مشــروح مذا
و  کتبــی  ســؤاالت  و  کمیســیون ها  و 
تک تــک  آراء  نماینــدگان،  شــفاهی 
در  لوایــح  و  ح هــا  طر بــه  نماینده هــا 
کــرد.  کمیســیون را مشــاهده  صحــن و 
ایرلنــد  پارلمــان  وبســایت  در  کاربــران 
و  ح هــا  طر جســتجوی  بــا  می تواننــد 

آن  بررســی  مرحلــه ی  در  چــه  لوایــح 
در  کــه  زمانــی  چــه  و  کمیســیون ها  در 
بــه  می شــوند،  ح  مطــر علنــی  صحــن 
آراء نماینــدگان خــود دسترســی داشــته 

باشــند. 

ح  1- نام و تاریخ بررسی طر
ح  2- جزئیات طر

3- نتایج نهایی رأی گیری 
ح 4- اسامی موافقان طر

ح 5- اسامی مخالفان طر

 توضیحات تصویر:

http://bit.ly/2Nooks8
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ح یا الیحه   1- شماره و تاریخ طر
ح  2- مجموع آراء مثبت و منفی به طر

3- دانلود فایل csv   داده های مربوط به شفافیت آراء 
ح همراه با نام نماینده  4- آراء مثبت به طر
ح همراه با نام نماینده 5- آراء منفی به طر

 توضیحات تصویر:

شفافیت آراء نمایندگان پارلمان انگلستان

مجلس نمایندگان انگلستان،       
کرات روزانه همراه  مشــروح مذا
ــه طرح هــا و  ــا فهرســت آراء نماینــدگان ب ب
لوایــح را در وبســایت پارلمــان و به صــورت 
کاری  روز  صبــح   6 ســاعت  در  رایــگان 
کــرات  بعــد منتشــر می کنــد. تمامــی مذا
و  اعیــان  مجلــس  دو  هــر  بحث هــای  و 
مجلــس عــوام از طریــق تلویزیــون، پخــش 
ــده می شــود. هم چنیــن اســامی اعضــا  زن

http://bit.ly/2ydxdiy

و نــوع رأی هــر نماینــده بــه طــرح همــراه 
کــرات )هانســارد،  گــزارش رســمی مذا بــا 
کــرات( بــر روی وبســایت در  مشــروح مذا

دســترس اســت.
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ح  1- تاریخ و موضوع طر
ح  2- جزئیات طر

ح در  3- وضعیت آراء اخذ شده پیرامون یک طر
جلسات مختلف 

ح در  4- وضعیت رأی هر نماینده به یک طر
جلسات مختلف

 توضیحات تصویر:

http://bit.ly/2CuWpG4

گرجستان شفافیت آراء نمایندگان پارلمان 

پارلمــان        وبســایت  در 
پــس  می توانیــد  گرجســتان 
یــا  ح  طــر یــک  صفحــه ی  بــه  ورود  از 
بــه  نماینــدگان  آراء  خــاص،  الیحــه ی 
کنیــد. رأی گیــری  ح را مشــاهده  آن طــر
گرجســتان  ح هــا و لوایــح در پارلمــان  طر
طــی ســه جلســه انجــام می شــود و آراء 
مخالــف،  موافــق،  از  اعــم  نماینــدگان 

یــا عــدم حضــور در هــر ســه  و  ممتنــع 
مــردم  عمــوم  دیــد  معــرض  در  جلســه 

می گیــرد. قــرار 
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