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نامه داخلي مجلس شوراي اسالمي در پيشنهاد اصالح موادي از آيين

 يندگاننما راستاي شفافيت آراي

 

  
 

 

 

 

 

 خالصه راهبردي

هاي مجلس نامه داخلي از رياست محترم مركز پژوهشدر پي درخواست رياست محترم كمیسیون آيین

به « نامه داخلي مجلس شوراي اسالمي( آيین117اصالح ماده )»شوراي اسالمي مبني بر بررسي طرح 

داخلي، موضوع به دفتر مطالعات سیاسي ارجاع  نامه( آيین142در راستاي اجراي ماده ) 494شماره ثبت 

 نامه داخلي و كارشناسان دفاترآبادي، عضو كمیسیون آيینو كارگروهي با حضور آقاي جعفرزاده ايمن

ها و نمايندگان حقوقي، مالیه عمومي و توسعه مديريت و انرژي، صنعت و معدن مركز پژوهش مطالعات

شفافیت ) پیشرفت نهاد پیشگام شفافیت وسالمي قم و سازمان مردممعاونت قوانین مجلس، مركز تحقیقات ا

 هاي مجلس شوراي اسالمي تشكیل شد. كارگروهبراي ايران( با محوريت دفتر سیاسي مركز پژوهش

 كشورهاي پارلمان در نمايندگان آراي شفافیت بررسي و بحث به جلسه چهار طول ( در117اصالح ماده )

 نمايندگان آراي شفافیت تحقق جهت اسالمي شوراي مجلس داخلي نامهآيین مواد اصالح نحوه و ديگر

 مطلوب مجلس هايويژگي بررسي به ابتدا كارگروه، مطالعات و جلسات راستاي در گزارش اين .پرداخت

 در و پردازدمي اسالمي شوراي مجلس آرا در شفافیت قانوني جايگاه بیان به سپس و پارلماني شفافیت و

ترين نكات مهم .كندمي ارائه داخلي نامهآيین از موادي اصالح قالب در اصالحي را پیشنهادهاي پايان

 :استراهبردي و پیشنهادهاي اصالحي اين گزارش به شرح زير 

در قرن  ساالريمردمموفق پارلماني و  اربتجخصوص در المجالسبر اساس راهنماي اتحاديه بین -

 5متنوع و متكثر، شفافیت، پاسخگويي، در دسترس بودن و مؤثر بودن، ، نمايندگي جامعه ويكمبیست

 ساالر و مطلوب است.پارلمان مردم شاخص

ساالر كه تجلي اراده عمومي مردم ايران مردم ترين نهادعنوان مهم به اسالمي شوراي مجلس -

 اساسي، قانون متعدد صولا با امور اجرايي را برعهده دارد و مطابق بر نظارت و وظیفه قانونگذاري است،

توسعه كشور  و كه بستر را براي پیشرفت قانونگذاري و سیاستگذاري عرصه در فعال نقش جهت ايفاي

 .متعددي است تكالیف اختیارات و داراي كند،فراهم مي

ترين نهادهاي مجلس شوراي اسالمي براي رسیدن به جايگاه عالي خود به عنوان يكي از مهم -

هاي يك پارلمان مطلوب را در خود تحقق بخشد تا با حكمراني كشور الزم است هرچه بیشتر مؤلفه
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صورتي كه مجلس ها، مسیر توسعه و پیشرفت كشور فراهم شود. درارتقاي هرچه بیشتر اين شاخص

يافتگي و هاي توسعهها در جامعه، شاخصكننده اقتدارآمیز ارزشاسالمي به عنوان نهاد توزيع شوراي

تواند از عامالن يافته باشد، نميهاي غیرتوسعهها و ويژگيپیشرفت را در خود ايجاد نكند و داراي مؤلفه

 ايجاد توسعه در جامعه باشد.

بر الوهشفافیت پارلماني عالر و مطلوب است. ساهاي پنجگانه مجلس مردمشفافیت يكي از ويژگي -

اين  به عمومي، سبب افزايش اعتماد وكالي خودتحقق حق ذاتي مردم در آگاهي داشتن و نظارت بر 

 و نظارت بر آن يند قانونگذاريافر ازهمه مردم  اطالعامكان  ي،پارلمان امور نهاد خواهد شد. شفاف شدن

 خواهد بود. وري در پارلمانو ارتقاي بهره يمتضامن سالامر اين  آورد.يپديد م را

یاب و نظام مالي هرچند شفافیت پارلمان، ارائه طیف وسیعي از اطالعات )از آراي نمايندگان تا حضور و غ -

ر و عدم ي جهان درخصوص انتشاهاپارلمانترين موضوعاتي كه همه شود، اما يكي از مهممجلس( را شامل مي

 ي در پارلمان است. ریگيرأاند، انتشار اطالعات هايي را وضع كردهستانتشار اطالعات آن سیا

بر ي مبتنيریگيرأ»كنند، هاي دنیا اجرا ميي كه پارلمانریگيرأي مختلف هاروشدر میان  -

ادي را درباره ي اطالعات زيریگيرأ. اين روش بیشترين شفافیت را در مورد آراي نمايندگان دارد« اسامي

بر اسامي به هرگونه ي مبتنيریگيرأدهد. تك نمايندگان در اختیار افكار عمومي قرار ميدهي تكيرأرفتار 

 ضبط شود. وهمراه با اسامي نمايندگان ثبت ( ممتنع مخالف و موافق،)كه نتايج آراي شوديمي گفته ریگيرأ

 شوراي مجلس مذاكرات داردمي كه بیان اساسي جمهوري اسالمي ايران قانون ونهمشصت اصل -

 شود، منتشر عموم اطالع براي رسمي روزنامه و راديو طريق از آن كامل گزارش و باشد علني بايد اسالمي

 .است كرده بینيپیش مطلوب مجلس هايويژگي از يكي عنوان به را پارلماني شفافیت ضرورت

داند مي مسئول ملت در برابر تمامرا  هر نمايندهاز سوي ديگر اصل هشتادوچهارم قانون اساسي  -

آراي  شود. با توجه به آنكهو اين مسئولیت موجب تعهد و پاسخگويي نمايندگان در برابر ملت مي

ن شود الزم است جهت فراهم شدن امكانمايندگان موجب ايجاد حق و تكلیف براي هر شهروند مي

 شان منتشر شود.پذيري و پاسخگويي وكالي خود، آرايتارزيابي مردم نسبت به میزان مسئولی

 لوايح و هاطرح مورد در گیريرأي جمله از مجلس مذاكرات مشروح انتشار در مجلس پیشین ادوار رويه -

 .بود وبمطل پارلمان اساسي هايويژگي از يكي به عمل از نشان مجلس، كتابخانه سايت و رسمي روزنامه در

رو ها روبهو رسانه مجلس نه تنها با خأل قانوني براي انتشار آراي نمايندگان براي مردمنامه داخلي آيین -

 هايي براي علني شدن آراي نمايندگان در صحن مجلس نیز دارد.ها و نقصاست، حتي كاستي

 گیريرأي گیري به شیوه الكترونیكي كهدر رأي مجلس، داخلي نامه( آيین119براساس ماده ) -

گیرد. در حالي كه در شیوه است، تنها نتیجه آرا در معرض ديد نمايندگان قرار مي جلسم در مرسوم

علني بودن آرا بايد اسامي نمايندگان موافق، مخالف و ممتنع همراه با نتايج آرا نمايش داده شود. در واقع 
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به در معرض ديد اينجا ذاتاً علني است اما تكلیف ماده بیني شده در گیري الكترونیكي پیشهرچند رأي

 كند. گیري غیرعلني پیدا ميقرار دادن تنها نتیجه آرا، كاركرد شبیه رأي

 روروبه ينقصان با چنین مجلس صحن در ايندگاننم آراي بودن علني در داخلي نامهآيین بنابراين -

ماده  به «عانممتن و موافقان مخالفان، اسامي نمايش با همراه»عبارت  نقصان اين رفع براي بايد و است

 شود: الحاق( 119)

 شرفتهيپ ليمجلس موظف است مجلس را به وسا سهيرئتيئه -(119)اصالح ماده 

نع تا شمارش عده حاضران در مجلس و اعالم رأى مخالف، موافق و ممت دينما مجهز كىيالكترون

فقين مخالفين، موا ياسام شيآرا را همراه با نما جهيگردد و نت سريمذكور ممكن و م ليبا وسا

 كيها حداكثر براى قرار دهد. در موارد نقص فنى دستگاه ندگانيد نمايو ممتنعين در معرض د

 بيمهلت با تصو نيا ديانجام خواهد شد. تمد گريطرق د ايو قعود  اميبا ق رىيگهفته رأى

 مجلس خواهد بود.

 أل قانونيخ با كامالً هارسانه و مردم براي نمايندگان آراي انتشار در داخلي همچنین نامهآيین -

نتیجه  اعالم» مبحث آنكه به توجه با .شود بینيپیش خصوص اين در ايماده است الزم و است روروبه

 براي سبمنا مكان است، بنابراين جلسه رئیس زبان از مجلس تريبون در آرا رسمي نتیجه بیان ،«رأي

 .تاس« اعالم نتیجه رأي»  مبحث مردم، و هارسانه براي نمايندگان آراي شدن علني و انتشار

 هارسانه و( براي ايجاد شفافیت آراي نمايندگان براي مردم 117كارگروه اصالح ماده ) پیشنهاد -

 نیز هارسانه و مردم براي است، علني مجلس صحن در نمايندگان گیريرأي كه مواردي در كه است آن

 نفع به مدهاپیا برخي دلیل به اكنون شفافیت كه برسند تشخیص اين به نمايندگان آنكه مگر باشد، علني

 آرا ممانعت شود. شدن علني از نصابحد تريننازل با و نیست مجلس نمايندگان و ملي منافع

 :شود اصالح گونهبدين( 126)ماده  شودمي مالحظات پیشنهاد اين به توجه با 

انجام  الكترونيكي صورتبه گيري در صحنرأي كه مواردي تمامي در - (126) اصالح ماده

 نكردند شركت گيريرأي در كه كساني و ممتنع و مخالف موافق، نمايندگان اسامي شود،مي

 لقاب محتواي قالب در گيريرأي روز پايان تا و ثبت مذاكرات مشروح در الفبا حروف ترتيببه

 .شودمي منتشر مجلس رساني رسميپايگاه اطالع در رايانه توسط تحليل

 و مخالفين موافقين، اسامي انتشار با نمايندگان از تعدادي كه صورتي در -(1تبصره )

 مجلس، سوم نمايندگانيك تصويب و نماينده 25 حداقل پيشنهاد با نباشند، موافق ممتنعين

 .شودنمي منتشر مجلس رسانيپايگاه اطالع ممتنعين در و مخالفين موافقين، اسامي

رد اسامي كليه تقاضا كنندگان رأي مخفي يا رأي علني با ورقه و همچنين موا -(2)تبصره 

 ( اين ماده در صورت مشروح مذاكرات مجلس مثبت خواهد شد.1مندرج در تبصره )
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 مقدمه

هاي مجلس نامه داخلي از رياست محترم مركز پژوهشدر پي درخواست رياست محترم كمیسیون آيین

به « نامه داخلي مجلس شوراي اسالمي( آيین117اصالح ماده )»بررسي طرح  شوراي اسالمي مبني بر

نامه داخلي، موضوع به دفتر مطالعات سیاسي ارجاع ( آيین142در راستاي اجراي ماده ) 494شماره ثبت 

نامه داخلي و كارشناسان دفاتر آبادي عضو كمیسیون آيینو كارگروهي با حضور آقاي جعفرزاده ايمن

ها و نمايندگان حقوقي، مالیه عمومي و توسعه مديريت و انرژي، صنعت و معدن مركز پژوهش مطالعات

نهاد پیشگام شفافیت و پیشرفت معاونت قوانین مجلس، مركز تحقیقات اسالمي قم و سازمان مردم

هاي مجلس شوراي اسالمي تشكیل شد. )شفافیت براي ايران( با محوريت دفتر سیاسي مركز پژوهش

ها در صورت ها و لوايح توسط كمیسیونهمزمان با وصول طرح»دارد نامه بیان مي( آيین142)ماده 

هاي مجلس ضرورت و با تصويب كمیسیون اصلي، طرح يا اليحه به كارگروه كارشناسي مركز پژوهش

هاي مجلس موظف است متناسب با موضوع و مواد شود. رئیس مركز پژوهششوراي اسالمي ارجاع مي

يا اليحه كارگروهي جهت بررسي طرح يا اليحه ارجاعي، متشكل از كارشناسان آن مركز و اشخاص طرح 

نظر اعم از نمايندگان فعلي و ادوار مجلس، كارشناس معاونت قوانین مجلس، حقیقي و حقوقي صاحب

هاي اجرايي، بخش خصوصي و ديوان محاسبات، مراكز علمي و پژوهشي حوزه و دانشگاه، دستگاه

هاي مرتبط با طرح يا اليحه، تشكیل دهد و در بدو كار رئیس و دبیر آن را تعیین كند. رئیس گاهدست

كارگروه موظف است پس از بحث و بررسي كارشناسي در كارگروه و در صورت لزوم پس از مطالعه 

تطبیقي قوانین و مقررات و تجارب ساير كشورها و با بررسي سوابق قانونگذاري و پیشنهادهاي 

هاي فرعي و نمايندگان، گزارش كارگروه را با رعايت اسناد باالدستي از جمله قانون اساسي، میسیونك

هاي كلي نظام و قانون برنامه توسعه، همراه با مشخصات اعضاي كارگروه به انداز، سیاستسند چشم

یسیون از كمیسیون اصلي ارائه كند. رئیس يا نماينده كارگروه موظف است با شركت در جلسات كم

شده دفاع كند. در صورت عدم نیاز به تقنین در موضوع مورد بحث، رئیس كارگروه گزارش گزارش ارائه 

 «.كندخود را با ذكر داليل رد طرح يا اليحه به كمیسیون اصلي ارائه مي

جلسه به بحث و بررسي شفافیت آراي نمايندگان در  چهار ( در طول117كارگروه اصالح ماده )

نامه داخلي مجلس شوراي اسالمي جهت تحقق شفافیت كشورهاي ديگر و نحوه اصالح مواد آيین پارلمان

به » مجلس داخلي نامهآيین( 117) ماده اصالح آراي نمايندگان پرداخت. براساس مقدمه توجیهي، طرح

ان در سازي و لزوم آگاهي موكلین از مواضع و عملكرد نمايندگمنظور تقويت فرهنگ شفافیت در تصمیم

ارائه شده « فرايند قانونگذاري و نظارت و در راستاي تثبیت رفتار صادقانه در آرا و اظهار رفتار نمايندگان

بود و جهت تحقق شفافیت آراي نمايندگان مجلس شوراي اسالمي به دنبال الحاق يك تبصره به ماده 

طرح اصالح »سي خود را درباره ها، اظهارنظر كارشنانامه داخلي بود. پیشتر مركز پژوهش( آيین117)
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منتشر كرده  16197)شفافیت آراي نمايندگان( به شماره مسلسل « نامه داخلي مجلس( آيین117ماده )

المللي شفافیت كه به مطالعه تجربیات بین« شفافیت آراي نمايندگان پارلمان»و نیز گزارشي تحت عنوان 

د. اين گزارش در راستاي جلسات و مطالعات كارگروه، پردازد تهیه و تدوين كرده بوآرا در پارلمان مي

هاي مجلس مطلوب و شفافیت پارلماني و سپس به بیان جايگاه قانوني شفافیت ابتدا به بررسي ويژگي

پردازد و در پايان پیشنهادهاي اصالحي در قالب اصالح موادي از آرا در مجلس شوراي اسالمي مي

 كند.نامه داخلي را ارائه ميآيین

 

 ساالرهاي مجلس مطلوب و مردمويژگي

صلي آن قانونگذاري، بودجه      ست كه كاركرد ا سي ا سیا ست.  پارلمان، نهاد  ريزي و نظارت بر قوه مجريه ا

شود كه وظايف خود را در چارچوب قانون اساسي و ديگر قوانین    مشروعیت پارلمان نیز زماني ايجاد مي 

به طور قابل توجهي ناشي از بستر و فضاي سیاسي است كه        به طور اثربخش انجام دهد. اين مشروعیت  

براي اظهارنظر و بیان منافع گوناگون در گفتگوهاي آزاد در پارلمان ايجاد شددده اسددت. آراي مختلف و  

 هاي مورد اتفاق نیز از همین موارد است.حلآمیز و بحث و گفتگو براي رسیدن به راهجدال

سازي  ك به عنوان تاالرهاي گفتگو براي شور سیاسي و تصمیمپارلمان مدرن كه به صورت دمكراتی

كند.  ايجاد شددده اسددت، نقش مهمي در توسددعه و تكامل دمكراسددي نمايندگي در سددطح ملي ايفا مي  

كننده وضدددعیت سدددیاسدددي، اجتماعي،  پارلمان با توجه به تركیب و گفتمان حاكم بر آن، تنها منعكس

  بالغي و زباني طريق دهي و سرشتن اين وضعیت از    در شكل فرهنگي حوزه مربوط به خود نیست بلكه  

 كند.مي مشاركت نیز

  دلیل همین به. دهدبروز مي طريق صالحیت قانونگذاري  از ابتدا را خود معنادار قدرت اين پارلمان

 و باشد  دسترس  و قابل باز بايد خود كاري حیطه در پارلمان كه است  اساسي   و مهم بسیار  موضوع  اين

بر اسدداس راهنماي اتحاديه   .دارند نگه پاسددخگو را نمايندگانشددان كه بدهد را اجازه اين مردم عموم به

، پنج ويژگي نمايندگي  ويكمتجربیات موفق پارلماني و دمكراسي در قرن بیستخصوص در المجالسبین

هاي  جامعه متنوع و متكثر، شددفافیت، پاسددخگويي، در دسددترس بودن و مؤثر بودن به عنوان شدداخص  

 1پارلماني دمكراتیك و مطلوب است.

 

 

 

                                                           
مطالعات بخش عمومي، مركز  . شفافيت آراي نمايندگان پارلمان، دفتر1محمدرضا عليزاده، شفافيت و مجيد الماسي، يحيي مرتب .1

 .35-36، ص16319هاي مجلس شوراي اسالمي، شماره مسلسل پژوهش
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 المجالسساالر و مطلوب از منظر اتحاديه بينهاي مجلس مردم. ويژگي1جدول 

اي مجلس هاي پايهارزش

 مطلوب
 توضيحات

 نمايندگي
صت طور مساوي فر نماينده سیاسي و اجتماعي جامعه خود است كه به منتخب پارلمان

 انجام وظايفشان مهیا كند. جهتاعضا  همهرا براي 

 شفافیت
ذاري در يندهاي قانونگاپارلماني كه براي ملت خود شفاف است و رفتار نمايندگان و فر

 آن قابل نظارت است.

 يندهاي پارلماني و قانونگذاري.امردم و ديگر نهادهاي مدني در فر مشاركت قابل دسترس

 پاسخگويي
ارهايشان صداقت در رفتبا نمايندگان پارلمان كه نسبت به حوزه انتخابیه خود و همچنین 

 پاسخگو هستند.

 .یكا و هنجارهاي دمكراتهارزش بودن در وظايف قانونگذاري و نظارتي براساسمؤثر  اثربخشي

 

وظیفه  ست،اايران  ساالر كه تجلي اراده عمومي مردمترين نهاد مردمعنوان مهم به اسالمي شوراي مجلس

 نقش هت ايفايج اساسي، قانون متعدد اصول با امور اجرايي را برعهده دارد و مطابق بر نظارت و قانونگذاري

 داراي كند،يمتوسعه كشور فراهم  و پیشرفت كشور كه بستر را براي قانونگذاري و سیاستگذاري عرصه در فعال

 حاكمیت به بخشياسالمي جهت تحقق اين امور و عینیتمجلس شوراي . است متعددي تكالیف اختیارات و

ترين مهم و رسیدن به جايگاه عالي خود به عنوان( اسالمي است جمهوري اساسي قانون از كه منبعث) مردم

حقق بخشد هاي يك پارلمان مطلوب را در خود تها و شاخصنهاد حكمراني كشور بايد هرچه بیشتر اين مؤلفه

جلس شوراي پذير شود. در صورتي كه مها، مسیر توسعه و پیشرفت كشور امكاناين شاخصتا با ارتقاي بیشتر 

يافتگي و پیشرفت را در هاي توسعهها در جامعه، شاخصكننده اقتدارآمیز ارزشاسالمي به عنوان نهاد توزيع

وسعه در جامعه تن ايجاد تواند از عاماليافته نداشته باشد، نميهاي توسعهها و ويژگيخود ايجاد نكند و مؤلفه

تواند يهايي است كه خود فاقد آن است. همچنین نمباشد. چنین مجلسي ناتوان از هدايت جامعه به ارزش

اجد آن نیست. هايي كند كه خود وها و شاخصنهادهاي اجرايي و قضايي كشور را ملزم به پذيرش و ارتقاي ارزش

لماني را اي تحقق شفافیت ضروري است؛ امري كه شفافیت پاربنابراين اصالح مجلس شوراي اسالمي در راست

 گذارد.پاي مجلس ميمثابه يك امر گريزناپذير پیشبه

 

 شفافيت پارلماني

پارلماني رويكردي است  تیشفافساالر و مطلوب است. هاي پنجگانه مجلس مردمشفافیت يكي از ويژگي

كیفیت اطالعات پارلماني فراهم انتشار دقیق و با با را در پارلماننظارت همگاني كه تالش دارد زمینه 

نظر سیاستمداران و حكمرانان بوده و هاي دور مدها از گذشتهآورد. دسترسي و نظارت مردم بر پارلمان

ها، محلي براي حضور مردم تعبیه شده است تا مردم بتوانند از پارلمان همهبه همین دلیل همواره در 
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 هاو انتقاد هاخود و ارائه پیشنهادحوزه انتخابیه باشند و با ارتباط با نماينده گر مباحث نزديك نظاره

اين روش هرچند از يك نگاه درست و عمیق به حق مردم  طور غیرمستقیم در مباحث شركت كنند.به

هاي فیزيكي عمالً امكان ورود و دلیل محدوديت، اما بهبودهناشي در نظارت و پايش دائمي حاكمان 

بیشتر هرچه  تحققهاي ارتباطي به پیشرفت تكنولوژيامروزه  .ه استنظارت همه مردم وجود نداشت

مباحث از طريق روزنامه، راديو و است كه  اين امكان را فراهم آورده شفافیت پارلماني كمك كرده و

 ن نباشد.اقانونگذار رفتار ديگر نیازي به حضور فیزيكي مردم براي نظارت برگیرد و تلويزيون در اختیار مردم قرار 

گیري از فوايد شفافیت، ها براي بهرهدهد كه پارلمانهاي اخیر نشان ميالمللي در دههبینجارب ت

تا اطالعات عملكردي نمايندگان و  اندكردهتالش  و اي در پیش گرفتهراهكارهاي مختلف و نوآورانه

 برترتیب عالوهبدين هند تامردم قرار دو آحاد  نظرانصاحبهاي مختلف در اختیار پارلمان را به روش

، با جلب اعتماد و مشاركت مردم عملكرد خود را ارتقا هاي مخلّ منافع مليفعالیتسازي خود از صونم

، سبب وكالي خودبر تحقق حق ذاتي مردم در آگاهي داشتن و نظارت بر شفافیت پارلماني عالوه دهند.

يند افر ازهمه مردم  اطالعامكان  يپارلمان امور نهاد خواهد شد. شفاف شدنافزايش اعتماد مردم به اين 

خواهد  وري در پارلمانو ارتقاي بهره يضامن سالمتامر اين  آورد.يپديد مرا قانونگذاري و نظارت بر آن 

اي فراهم ههاي رسانها و اتهامدور از ابهامشفافیت پارلماني امكان ارائه گزارش عملكرد مجلس را به بود.

كنند. هاي رسمي مرتبط با مجلس دريافت ميخود را از سايت كند و مردم اطالعات مربوط به نمايندهمي

 1آورد.دست ميرساني در مورد عملكرد خود و نمايندگان را بهبه اين ترتیب مجلس مرجعیت اطالع

غیاب و نظام  دگان تا حضور وهرچند شفافیت پارلمان، ارائه طیف وسیعي از اطالعات )از آراي نماين

ي جهان هاپارلمانترين موضوعاتي است كه همه شود، اما يكي از مهممالي مجلس( را شامل مي

ي ریگيأراند، انتشار اطالعات هايي را وضع كردهسیاست خوددرخصوص انتشار و عدم انتشار اطالعات 

ها و لوايح و به هاي او درخصوص طرحها و اقدامي هر نماينده در حقیقت نتیجه همه فعالیترأاست. 

شود مردم با اطالع عنوان بارزترين وجه كاركرد نمايندگي وي است. شفافیت آراي نمايندگان موجب مي

گوناگون نشان  ي خود مطالبه كنند. تجربیات كشورهايرأاز آراي نمايندگان، پاسخگويي آنها را نسبت به 

راي دهد كه هر كشور مطابق با شرايط و مقتضیات خاص خود تصمیماتي براي انتشار اطالعات آمي

عات آراي فرض بر شفافیت و ارائه اطالنمايندگان پارلمان، اتخاذ كرده است. در غالب كشورها، پیش

ايندگان عات آراي نمنمايندگان در جلسات مختلف است مگر آنكه موارد استثنايي موجب شود تا اطال

وكار عدم شده باشد و با اين سازمخفي بماند. در اين صورت موارد استثنا بايد از پیش دقیق مشخص 

 گیري نیاز خواهد داشت. انتشار اطالعات نیز به توضیح، استدالل و تصمیم

 

                                                           
 .6، ص همان .1
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وجود مي ي كه بیشترين شفافیت را در مورد آراي نمايندگان بهریگيرأي مختلف هاروشدر میان 

از جمله اعضاي اتحاديه اروپا و همچنین پارلمان اروپا( اجرا هاي دنیا )آورد و در بسیاري از پارلمان

ي اطالعات زيادي درخصوص رفتار ریگيرأاست. اين روش « بر اساميي مبتنيریگيرأ»شود مي

بر اسامي به هرگونه ي مبتنيریگيرأدهد. تك نمايندگان در اختیار افكار عمومي قرار ميدهي تكيرأ

همراه با اسامي نمايندگان ثبت و ضبط ( ممتنع مخالف و موافق،)كه نتايج آرا  شوديمي گفته ریگيرأ

ي دهيرأ و نحوه ي امكان ثبت همزمان مجموع نتايج آراریگيرأشود. به عبارت ديگر در اين روش 

بر اسامي نسبت ي مبتنيریگيرأانتخابیه، برتري  هاز نگاه مردم حوزدهندگان وجود دارد. هركدام از رأي

دهندگان بهترين روش براي ها واضح و مبرهن است. ثبت آرا همراه با اسامي رأيگیريبر ديگر رأي

شود كه شهروندان بتوانند عملكرد نمايندگانشان است. اين روش باعث مي نظارت شهروندان بر شیوه

دارند و بر مبناي يك ارزيابي عیني در انتخابات بعدي  بعدي پاسخگو نگهخود را براي انتخابات  نماينده

 1مشاركت كنند.

 

 شفافيت آرا در مجلس شوراي اسالمي

 باشد و گزارش بايد علني اسالمي شوراي مجلس مذاكرات داردونهم قانون اساسي بیان مياصل شصت

 كه اضطراري در شرايطتنها  و منتشر شود عموم اطالع براي رسمي راديو و روزنامه از طريق آن كامل

 ، جلسهنفر از نمايندگان 10از وزرا يا  يا يكي جمهوررئیس تقاضاي كند، به كشور ايجاب امنیت رعايت

 شدن از برطرف بايد پس جلسات اين و مصوبات گزارش. در اين صورت نیز شودمي تشكیل غیرعلني

 .دشومنتشر  عموم اطالع براي رايط اضطراريش

رود. بنابراين شمار ميعلني بودن مذاكرات و انتشار گزارش كامل مشروح آن يكي از مصاديق شفافیت به

هاي مجلس مطلوب در قالب اصل قانون اساسي ضرورت شفافیت پارلماني را به عنوان يكي از ويژگي

اين اصل انتشار گزارش كامل مذاكرات مجلس به صورت حكم كلي قید  بیني كرده است. درنهم پیشوشصت

شده است حتي هنگامي كه از غیرعلني بودن مذاكرات به عنوان استثنا صحبت شده، باز هم انتشار مشروح 

آن پس از رفع شرايط اضطراري، موضوعیت قانوني يافته است كه بر اهمیت انتشار مذاكرات در نزد قانونگذار 

2دانند.گذارد؛ چنانچه در مشروح مذاكرات قانون اساسي علني بودن را شرط مذاكرات مجلس ميصحه مي
 

داند و مي مسئول ملت همهدر برابر را  هر نمايندهاز سوي ديگر اصل هشتادوچهارم قانون اساسي 

شود. با توجه به آنكه آراي نمايندگان اين مسئولیت موجب تعهد و پاسخگويي نمايندگان در برابر ملت مي

شود و به نوعي حیات سیاسي، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي موجب ايجاد حق و تكلیف براي هر شهروند مي

                                                           
 .39، ص همان .1

 .815صورت مشروح مذاکرات مجلس بررسی نهایی قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران، جلد اول، ص  .2
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خورد، الزم است جهت فراهم شدن امكان ارزيابي مردم نسبت به میزان هر فرد توسط آراي نمايندگان رقم مي

شان منتشر شود تا از اين طريق شهروندان بتوانند در جريان خود، آراي پذيري و پاسخگويي وكاليمسئولیت

 شود. عمومي نسبت به آنها مي بندي قوانیني قرار بگیرند كه موجب حق و تكلیفصورت

قانون اساسي بدانند.  هشتادوششم اصلممكن است برخي انتشار آراي نمايندگان را در تعارض با 

خود  يأدر اظهارنظر و ر نمايندگي وظايف ايفاي در مقام مجلس نمايندگان» دارد:اين اصل بیان مي

 ايفاي در مقام كه يياند يا آرااظهار كرده در مجلس كه نظراتي سبب آنها را به توانكامالً آزادند و نمي

مصونیت قضايي نماينده است.  اين اصل ناظر به«. كرد يا توقیف تعقیب اندخود داده نمايندگي وظايف

، تعقیب يا توقیف كرد. بنابراين بالذات توان بر مبناي اظهارنظر يا رأيشبراين اساس نماينده را نمي

پذيري و پاسخگويي نمايندگان به مغايرتي با اصل شفافیت آراي نمايندگان ندارد كه موجب مسئولیت

 1ساالر و مطلوب است.مردمهاي اساسي پارلمان شود و يكي از ويژگيمردم مي

رويه ادوار پیشین مجلس در انتشار مشروح مذاكرات مجلس در روزنامه رسمي و سايت كتابخانه 

هاي اساسي پارلمان ها و لوايح نشان از عمل به يكي از ويژگيگیري در مورد طرحمجلس، از جمله رأي

نمايندگان موافق و مخالف در جلسات مطلوب بود. چنانچه در دوره اول مجلس شوراي اسالمي آراي 

گاه از سوي نمايندگان مورد مناقشه قرار نگرفت و قانونگذار اين امر هیچ 2شد.رأي اعتماد به كابینه قید مي

جمهور وقت علني بود و گیري درباره عدم كفايت رئیسنیز نسبت به آن واكنشي نشان نداد حتي رأي

ه دوم نیز رأي اعتماد به وزراي دولت همچون وزير صنايع، فرهنگ در ابتداي دور 3آرا ثبت و منتشر شد.

 4و آموزش عالي و بهداري با ثبت و انتشار اسامي نمايندگان موافق، مخالف و ممتنع صورت گرفت.

                                                           
، دفتر «نامه داخلي مجلس( آيين117) طرح اصالح ماده»سميه زماني، محمدرضا شمسا، اظهارنظر كارشناسي درباره: .1

 .15-16، ص 16197هاي مجلس، شماره مسلسل مطالعات سياسي مركز پژوهش

 رجوع شود به:  2.

برای نمونه فهرست موافقان، مخالفان و ممتنعان در جلسه رأی اعتماد به کابينه محمدعلی رجایی در:مشروح مذاکرات 
 .38-39، ص 1359شهریور  19، 11375مجلس، دوره اول، روزنامه رسمی، شماره 

اللهی خير ان وزیر نفت و موسی حبيبفهرست موافقان، مخالفان و ممتنعان در جلسه رأی اعتماد به محمدجواد تندگوی
 .25-26، ص 1359مهر  3، 11395، روزنامه رسمی، شماره همان وزیر مشاور و سرپرست سازمان برنامه و بودجه در:

ن در جلسه رأی اعتماد به ميرمحمد صادقی وزیر کار و امور اجتماعی و ابراهيم افهرست موافقان، مخالفان و ممتنع
 .28-29، ص 1359آبان  14، 11602، روزنامه رسمی، شمارههماناحدی وزیر دادگستری در: 

 26، 10869فهرست موافقان، مخالفان و ممتنعان وزرای کابينه محمدجواد باهنر در: همان، روزنامه رسمی، شماره 
 .38- 44، ص 1360 مرداد

، روزنامه رسمی، همانفهرست موافقان، مخالفان و ممتنعان رأی اعتماد به وزرای کابينه ميرحسين موسوی در: 
 .40- 47، ص 1360آبان  11، 10701شماره 

زیر اکبر والیتی واکبر ناطق نوری به عنوان وزیر کشور و علیفهرست موافقان، مخالفان و ممتنعان رأی اعتماد به علی
 .30، ص1360آذر  24، 19732خارجه در کابينه موسوی: همان، روزنامه رسمی، شماره 

فهرست موافقان، مخالفان و ممتنعان رأی اعتماد به بهزاد نبوی وزیر صنایع سنگين و غالمرضا آقازاده مشاور در امور 
 .37، ص 1361خرداد  10، 10864، روزنامه رسمی، شماره همان اجرایی در:

 .34، ص 1361آبان  13، 11000موافقان، مخالفان و ممتنعان استيضاح گنابادی در: همان، روزنامه رسمی، شماره فهرست 
دوست وزیر سپاه، سيدمحمد خاتمی وزیر فهرست موافقان، مخالفان و ممتنعان در جلسه رأی اعتماد به محسن رفيق

 18، 11003، روزنامه رسمی، شماره همانبهزیستی در:  ای وزیر مشاور و سرپرست سازماناژه فرهنگ و ارشاد اسالمی و
 و رأی اعتمادهای دیگری که در جهت ترميم و تغيير کابينه موسوی صورت گرفت. 29-30، ص 1361آبان 

 .36، ص 1362آبان  17، 11289، روزنامه رسمی، شماره همانفهرست موافقان، مخالفان و ممتنعان استيضاح در: 

 . 44، ص 1360خرداد  31، 10627لس شورای اسالمی، دوره اول، روزنامه رسمی، شماره مشروح مذاکرات مج 3. 

 .43، ص1363مرداد  29، 11531، دوره دوم، روزنامه رسمی، شماره همان 4.
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روند علني شدن آرا متوقف شد. چنانچه با وجود اختالفات  1از اين پس به دلیل شرايط جنگي كشور

و تالش بر اين بود تا وحدت ملي  2میان دو جناح سیاسي اصلي در اين دوره هیچ استیضاحي صورت نگرفت

 حفظ شود. اين روند حتي پس از پايان يافتن شرايط اضطراري جنگ در ادوار بعدي ادامه يافت. اين در حالي

تین دوره مجلس شوراي اسالمي و موضع قانونگذار در شرايط پیچیده و حساس آن زمان است كه رويه نخس

يافته است و راه يافته، يك نظام سیاسي توسعهقابل توجیه است. شايان ذكر است الزمه يك جامعه توسعه

یاسي و كند چراكه ماهیت نهادي سيافته عبور ميرسیدن به توسعه و پیشرفت در جامعه از يك دولت توسعه

يافتگي و كارآمدي تأثیرگذار است. مجلس نیز كه به قول حضرت امام خمیني )ره( حاكمیتي در میزان توسعه

 هاي مجلس مطلوب از جمله شفافیت را در خود ايجاد كند.در رأس امور است بايد شاخص

لس هرچند شفافیت آراي نمايندگان يك مكانیزم كلیدي براي دستیابي به پاسخگويي بهتر مج

اعي اين است و سبب افزايش آگاهي مردم درباره عملكرد مجلس و در نهايت سبب افزايش سرمايه اجتم

اي شود، اما تجارب ساير كشورها نشان مي دهد كه اجراي شفافیت آرنهاد حكمراني در كشور مي

وب لنمايندگان نیازمند بسترهاي مناسب سیاسي و اجتماعي است تا بتواند پیشران يك حكومت مط

ب تحقق باشد. اگر اين بسترهاي سیاسي و اجتماعي فراهم نباشد ممكن است انتظارات به صورت مطلو

را در عملكرد مجلس  پیدا نكند يا با پیامدها و آثار نامطلوبي همراه باشد؛ از جمله اينكه زمینه پوپولیسم

ملي به انتخاب  منافع محلي و تقويت نمايد و نمايندگان براي جذب توده آرا در هنگام تعارض منافع میان

رد تعقیب قرار گزينه محلي بپردازند. همچنین احتمال دارد با علني شدن آراي نمايندگان، نگراني از مو

 أثیر قرار دهد. دهي آنان را تحت ترو رفتار رأيگرفتن يا رد صالحیت به داليل سیاسي افزايش يابد و ازاين

 

 نامه داخلي جهت شفافيت آراي نمايندگانآيينپيشنهادهاي اصالح موادي از 

نامه داخلي مجلس چند هاي پارلمان مطلوب در آيینجهت ايجاد شفافیت آرا به عنوان يكي از ويژگي

 سؤال وجود دارد:

نامه داخلي مجلس شوراي اسالمي در خصوص علني شدن آراي نمايندگان براي مردم آيا آيین .1

 رو است؟ها با خأل قانوني روبهو رسانه

درصورت وجود خأل قانوني براي علني شدن آرا، در مبحث آرا بهترين بخش براي اصالح مواد  .2

 آيین نامه داخلي كجاست؟

نامه داخلي مجلس مدنظر اينكه براي تحقق شفافیت آراي نمايندگان، بايد چه مواردي در آيین  .3

 قرار گیرد؟

                                                           
 .465-469، پيام به نمایندگان مجلس به مناسبت گشایش مجلس دوم شورای اسالمی، ص 18لوح صحيفه امام، ج . 1

 .124، ص 1387دهنده و رضا بسطامی، مجلس شورای اسالمی دوره دوم، تهران، مرکز اسناد انقالب اسالمی، عباس جيره  2.
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راي آشوراي اسالمي در خصوص علني شدن  نامه داخلي مجلسدر پاسخ به پرسش اول كه آيا آيین

نامه داخلي مجلس نه تنها با آيینرو است، بايد گفت ها با خأل قانوني روبهنمايندگان براي مردم و رسانه

هايي ها و نقصرو است، حتي كاستيها روبهخأل قانوني براي انتشار آراي نمايندگان براي مردم و رسانه

لني بودن شفافیت در روند قانونگذاري و ع گان در صحن مجلس نیز دارد.براي علني شدن آراي نمايند

وم علني دآراي نمايندگان به دو مفهوم است؛ اول علني بودن آراي نمايندگان در صحن علني مجلس و 

 بودن آراي نمايندگان بیرون از مجلس. 

 :مشخص كرده استگیري در مجلس را در چهار روش نامه داخلي، كیفیت رأي( آيین118ماده )

 با دستگاه الكترونیكي -

 علني با ورقه -

 مخفي با ورقه  -

 قیام و قعود.  -

رعلني گیري در صحن علني مجلس به دو گروه علني و غیاين چهار روش به لحاظ آشكار بودن رأي

نامه داخلي ( آيین122شود: مورد اول، دوم و چهارم علني و مورد سوم غیرعلني است. ماده )تقسیم مي

ده، همه در صحن علني را برشمرده است. با توجه به اين ما« رأي مخفي با ورقه»مصاديق چهارگانه 

 جز مفاد مندرج در اين ماده. گیري در صحن مجلس علني خواهد بود بهموارد رأي

 دستگاه با گیريرأي مجلس، در مرسوم و پذيرش مورد گیريرأي نامهآيین (119) ماده بر اساس

 نفر 10 قلحدا اگر و است ديگر روش يا قعود و قیام با دستگاه، فني نقص صورت در و است الكترونیكي

 با علني رأي قعود، و قیام و الكترونیكي دستگاه از استفاده جايبه( 120) ماده اساس بر نمايندگان از

 . بود خواهد ورقه با علني رأي درخواست، تصويب صورت در كنند، تقاضا ورقه

 در خصوص سه روش الكترونیكي، علني با ورقه و قیام و قعود چند نكته وجود دارد:

مايندگان قرار ( در شیوه الكترونیكي تنها نتیجه آرا در معرض ديد ن119اول اينكه بر اساس ماده ) 

اده تكلیف م بیني شده در اينجا ذاتاً علني است اماگیري الكترونیكي پیشگیرد. در واقع هرچند رأيمي

 مصاديق را دارد. در گیري غیرعلنيبه در معرض ديد قرار دادن تنها نتیجه آرا، كاركردي شبیه رأي

لني بودن آرا بايد شود. در حالي كه در شیوه عنیز تنها نتايج آرا اعالم مي «ورقه با مخفي رأي» چهارگانه

وه رأي الكترونیكي اسامي نمايندگان موافق، مخالف و ممتنع همراه با نتايج آرا نمايش داده شود اما در شی

 نشده است. بیني كه در مجلس مرسوم است، اين امر پیش

يگر نیازي گیري الكترونیكي همراه با نمايش اسامي نمايندگان باشد، ددوم آنكه درصورتي كه رأي

ودن آرا را گیري الكترونیكي ويژگي علني بگیري علني با ورقه نخواهد بود چراكه رأيبیني رأيبه پیش

 .با خود به همراه خواهد داشت
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رو است هايي روبهودن آراي نمايندگان در صحن مجلس با نقصنامه داخلي در علني ببنابراين آيین

به ماده « همراه با نمايش اسامي مخالفان، موافقان و ممتنعان»و بايد براي رفع اين نقصان عبارت 

 ( الحاق شود:119)

پيشرفته الكترونيكى  رئيسه مجلس موظف است مجلس را به وسايلتئهي -(119اصالح ماده )

ور مجهز نمايد تا شمارش عده حاضران در مجلس و اعالم رأى مخالف، موافق و ممتنع با وسايل مذك

عرض در م همراه با نمايش اسامي مخالفين، موافقين و ممتنعين نتيجه آراء راممكن و ميسر گردد و 

گيرى با قيام و ى يك هفته رأىها حداكثر براديد نمايندگان قرار دهد. در موارد نقص فنى دستگاه

 .قعود يا طرق ديگر انجام خواهد شد. تمديد اين مهلت با تصويب مجلس خواهد بود

یازي به نگیري الكترونیكي ديگر بیني نمايش اسامي مخالفان، موافقان و ممتنعان در رأيبا پیش

 گیري علني با ورقه نخواهد بود.رأي

رو است قانوني روبه ها كامالً با خألآراي نمايندگان براي مردم و رسانهنامه داخلي در انتشار اما آيین

  بیني شود.اي در اين خصوص پیشو بايد ماده

را در خصوص سؤال دوم كه در مبحث آرا بهترين بخش براي اين امر كجاست بايد گفت مبحث آ

مبحث آرا  ي تقسیم شده است.نامه داخلي به سه بخش كمیت آرا، كیفیت آرا و اعالم نتیجه رأدر آيین

ا است، مبحث كیفیت آر شعبه و كمیته كمیسیون، مجلس، در گیرىرأى( كمیت يا) نصاب خصوص در

 گیري در مجلس شوراي اسالمي است و مبحث اعالم نتیجه رأي، بیان نتیجهدر خصوص شیوه رأي

ربرگیرنده دحث اعالم نتیجه رسمي آرا در تريبون مجلس از زبان رئیس جلسه است. با توجه به آنكه مب

 آراي شدن علني و انتشار براي مناسب مكان موادي است كه به اين موضوع اختصاص دارد، بنابراين

  .آراست نتايج مبحث ها و مردمرسانه نمايندگان براي

راي نامه داخلي در راستاي تحقق شفافیت آراي نمايندگان باما در خصوص سؤال سوم كه آيین

ان ايجاد مردم، نیازمند مدنظر قرار گرفتن چه مواردي است دو نكته ضروري است: نخست توجه به امك

ي و پیامدهاي منفي شفافیت آراست؛ آنچه ممكن است به دلیل فراهم نبودن بسترهاي مناسب سیاس

ي شدن آراي وجود آيد. بنابراين براي دوري از پیامدهاي منفي شفافیت آرا، الزم است علنجتماعي بها

كان براي نمايندگان به عنوان يك قاعده كلي براي همیشه و در هر زمان پذيرفته نشود بلكه اين ام

دن آرا علني شبیني شود كه در صورت احساس به داشتن تبعات منفي آنها بتوانند از نمايندگان پیش

ر صحن دگیري نمايندگان پیشنهاد كارگروه آن است در مواردي كه رأياين دلیل  جلوگیري كنند. به

ص برسند كه ها نیز علني باشد، مگر آنكه نمايندگان به اين تشخیمجلس علني است، براي مردم و رسانه

ترين زلمجلس نیست و با نا شفافیت اكنون به دلیل برخي پیامدها به نفع منافع ملي و نمايندگان

 .نصاب جلو علني شدن آرا را بگیرندحد
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 در مالحظه دوم فني است و در خصوص نحوه انتشار اطالعات مربوط به آراي نمايندگان است.

( موقع به همه، براي دسترس قابل معتبر، شده، بنديدسته)اطالعات  كیفي هايويژگي شفافیت، تعريف

 نوع بلكه رد،گی قرار شفافیت براي مبنايي تواندنمي اطالعات میزان فقط بنابراين،. است اساسي مبنايي

است كه  در واقع مهم .رسندمي نظر به مهمي متغیرهاي نیز بدان دسترسي گستره و اطالعات كیفیت و

مان ترين فاصله با زهاي قابل جستجو و در زمان مناسب )نزديكاطالعات با كیفیت مناسب مثالً در قالب

 اي كه دسترسي شهروندان به اطالعات تسهیل گردد.منتشر شود به گونه گیري(رأي

 ( بدين گونه اصالح شود:126شود ماده )با توجه به اين دو مالحظه پيشنهاد مي

شود، اسامي صورت الكترونيكي انجام ميگيري در صحن به در تمامي مواردي كه رأي

گيري شركت نكردند به ترتيب حروف كساني كه در رأي نمايندگان موافق، مخالف و ممتنع و

 گيري در قالب محتواي قابل تحليل توسطالفبا در مشروح مذاكرات ثبت و تا پايان روز رأي

 شود.رساني رسمي مجلس منتشر ميرايانه در پايگاه اطالع

 درصورتي كه تعدادي از نمايندگان با انتشار اسامي موافقين، مخالفين و -( 1تبصره )

مجلس  نمايندگان سوميك نماينده و تصويب 25ممتنعين موافق نباشند، با پيشنهاد حداقل 

 شود.رساني مجلس منتشر نمياطالع اسامي موافقين، مخالفين و ممتنعين در پايگاه

د كنندگان رأي مخفي يا رأي علني با ورقه و همچنين مواراسامي كليه تقاضا -(2) تبصره

 ( اين ماده در صورت مشروح مذاكرات ثبت خواهد شد.1مندرج در تبصره )

 

 گيرينتيجه

مطلوبیت شفافیت پارلماني، امري است كه اغلب پژوهشگران بر آن صحه گذارده و در عمل نیز اغلب 

اند. شفافیت آراي نمايندگان يكي از وجوه عیني شفافیت پارلماني محسوب كشورها آن را پیشه كرده

به الگوي شود. در راستاي رسیدن شود كه به بهبود تعامل میان شهروندان و نمايندگان منجر ميمي

هايي چون شفافیت اصل است و بنابراين تحقق اين امر حكمراني و پارلمان مطلوب دستیابي به شاخص

هاي مجلس شوراي اسالمي است. در اين مسیر گزينه شفافیت آراي نمايندگان گامي يكي از ضرورت

كه شفافیت  جدي در وضوح عرصه سیاستگذاري و قانونگذاري پیش چشم شهروندان است. در اين مقطع

پارلماني در قالب طرح شفافیت آراي نمايندگان به تقويم قانونگذاري راه يافته است نمايندگان نقش 

اند. اينكه شفافیت در مجلس موضوعیت يافته و به تقويم مهمي در تداوم يا توقف اين مسیر يافته

تواند در تحقق ادامه آن مي قانونگذاري راه يافته خود فرصت مغتنمي براي طرح بحث فراهم كرده است و

 الگويي عملیاتي براي ايران مفید باشد. 
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حات اجماع نسبي شكل گرفته میان پژوهشگران بر مطلوبیت طرح شفافیت آراي پارلماني و اصال

هاي مثابه نخستین گاماي كه بتواند علني شدن آرا و انتشار )عمومي شدن( آن را ضمانت كند بهنامهآيین

ند رو به اني در شرايط فعلي ضرورتي است كه با توجه به وضعیت موجود در جامعه و روشفافیت پارلم

یز بر اين ن( 117رشد شفافیت در ساير كشورها امري گريزناپذير است. پیشنهاد كارگروه اصالح ماده )

 ها و پیامدهايمبنا شكل گرفته است. بر اين اساس بر مبناي شناخت جامعه و به ويژه كاهش نگراني

ست. البته اين انامه مفري براي نمايندگان نگران از انتشار آرا تعبیه شده منفي شفافیت در اصالح آيین

كه انتشار اكارگروه بر اجراي كامل شفافیت پارلماني در راستاي كاهش پیامدهاي منفي تأكید دارد چر

 كند. م ميتمامي عملكردهاي نمايندگان تصويري جامع و مانع از عملكرد نماينده فراه
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