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 چكيده 
ند داركاملی    های متعدد وكاركردها و نقش  عناصر و كنشگران اصلی نظام حكمرانی كشور

عملك نبودن  شفاف  صورت  در  جلب كه  آنان،  عموم   رد  مردم  مشاركت  حاكمیت  ظهور  و  ی 
ساالر و عنصر تجلی اراده عمومی كه نهاد مردم  ترينمهمعنوان  بهشود. مجلس نیز  تضعیف می 

و بايد بیش از پیش خود   یست ن  مستثنااز اين امر    ،پردازدگذاری و نظارت در كشور میبه قانون
  ترين مهم. يكی از  دكنمانی اقدام  و در راستای تحقق شفافیت پارل  هددرار  در معرض عموم ق  را

كه در جمهوری اسالمی ايران در    است ابعاد شفافیت پارلمانی، شفافیت آرای نمايندگان مجلس  
ط  ها و لوايحی نیز در همین خصوص توسدانان بوده و طرححقوق   چند سال اخیر محل چالش

اند. فارغ از داليل  سیدهكدام به سرانجام نراند؛ اما هیچدهش  المی اعالم وصولمجلس شورای اس
پژوهش آن است كه در نظام حقوقی ايران اصلی    پرسشها و لوايح مزبور،  عدم تصويب طرح

همین   در  خیر؟  يا  دارد  وجود  نمايندگان  آرای  شفافیت  مب  زمینهامكان  بررسیو  بر  های  تنی 
نوشتارصورت اين  بهره  گرفته،  توصیفیبا  روش  از  اين    -گیری  به  كه  یميند  ا برتحلیلی  رسد 

مفسر قانون اساسی و برداشت  های كلی نظام و رويكرد  مستفاد از اصول قانون اساسی، سیاست 
. البته واضح  است حقوقی  بر موازين    منطبق»شفافیت آرای نمايندگان«    گذار عادی، امكانقانون

  مصالح   و  یعموم  منافع  ت يرعا   جمله  از  یاستثنائاتد به  و مقی  یست ناست كه اين اصل مطلق  
 ی است. لم

کلیدی اصل  آيین :  واژگان  مجلس،  داخلی  اساسی  69نامه  آرای شفافیت،    ،قانون  شفافیت 
 .مجلس شورای اسالمی نمايندگان، 
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 مقدمه 
از اصطالحات علوم سیاسی است كه شكل حقوقی به خود گرفته    (Transparency)  فافیت ش
بخش34:  1387ری،  ا)انص  است  در  و  می(  اعمال  بسیاری  )زندهای  ساالشود  و  ر سروی،  يه 
بین117:  1392 را  (. سازمان شفافیت  از شفافیت  منظور  از شفافیت،  تعريف جامعی  در  الملل 

غیرام امور  افراد  ینگشايش  بر  نظامی  و  سیاست بهتی  كه  است  دانسته  فرهنگنحوی  ها،  ها، 
به قابل عرضه   ... و  بتوانن  تصمیمات  مردم  تا  باشد  مورد  افكار عمومی  در  ق  هاآن د  ضاوت به 

 . (6: 1394زاده و ثنائی،  )عبدالحسین بنشینند
ورت اجرای تواند در صمیاز مفاهیم پركاربرد و جديد در حقوق عمومی است كه    شفافیت 

تعابیری   با  كه  مفهوم  اين  كند.  كمک  جامعه  در  عامه  حقوق  از  صیانت  به  متناسب،  و  دقیق 
»بنه دموكراسی«مچون  اBassey, 2009: 74)  مايه  »طريق  اجرای  (،   های عمومی«سیاست صلی 

با فساد«185:  1389)ضمیری و نصیری حامد،   ( و  184:  1397)ايزدبخش،    (، »راهكار مبارزه 
شود، با »حق آزادی بیان«،  ( از آن ياد می11:  1390)ناعمه،    مطلوب«ينفک حكمرانی  »عنصر ال

« سرنو ح»پاسخگويی«،  »تعیین  و  اطالعات«  به  آزاد  دسترسی  خوردق  گره  و  شت«  است  ه 
می را  آن  يافت.سرچشمه  اسالم  در  حاكمیت    توان  اركان  در  شفافیت  اصل  تحقق  بنابراين 

اعتماد   جلب  حموجب  تضمین  آزادی عمومی،  و  همگانی  قوق  مشاركت  و  شهروندی  های 
صلی نظام حكمرانی از اين از اركان ا  عنوان يكیبهشود. پارلمان  جهت جلوگیری از فساد، می

نیست.   مستثنا  دموكراتیک اصل  و  مطلوب  پارلمان  اصلی  شاخص  ابزارهای  و    1شفافیت،  از 
گیری و تخصیص منابع در  متصمیيند  افرسازی  رهای شفافنظارت مردمی بر پارلمان و راهكا

مختلف   اطالعاتاستكشورهای  از  )اعم  پارلمانی  اطالعات  ارائه  واقع  در  عملكردی    . 
ار ضمن  پارلمان(  اداری  اطالعات  و  سیاسی تقنمايندگان  بلوغ  موجبات    -ای  مردم،  اجتماعی 

هم قانونگذاری كشور را نیز فرايند  افردر    جويی مشاركت تقويت ساختار انگیزشی عموم برای  
  ابعاد  ترينمهماز    توان ادعا كرد كه شفافیت آرای نمايندگان مجلس،آورد. بر اين اساس میمی

  های اقدامها و  نتیجه تمامی فعالیت   چه آنكه رأی هر نماينده  ،د شو پارلمان محسوب میشفافیت  
 بارزترين وجه كاركرد نمايندگی وی است. او در حوزه تقنین يا نظارت بوده و 

ر   توجه    و دسترسی و از همین  پارلمان همواره مورد  بر  مردم  در ی طوربه   اشد، بنظارت  كه 
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گر مذاكرات ه نظارحضور مردم تعبیه شده است تا بتوانند از نزديک  ی برای  ل ها، محتمام پارلمان 
غیرمستقیم در   طور به و با ارتباط با نماينده شهر خود و ارائه پیشنهادها و انتقادها    اشند ب مجلس  

های جهان در اين . امروزه نیز اغلب پارلمان (5:  1397  ،و همكاران   الماسی) ركت كنند  مباحث ش
دلیل مسائلی چون به وكراتیک  د. البته در هر جامعه دمان وضع كرده را  هايی  و سیاست   ن زمینه قوانی 

 (.186: 1386)هاشمی،  د  شو هايی امنیت ملی ممكن است اطالق اين اصل تابع محدوديت 
اسال جمهوری  نیزدر  ايران  سال  می  شفافدر  اخیر  آرا های  دغدغهسازی  جمله  از  های  ، 

ق  تخصصی قرار گرفته است. »طرح الحا  های تور كار كمیسیونساصلی نمايندگان بوده و در د
ماده   به  تبصره  آيین  119دو  ثبت  قانون  به شماره  اسالمی«  داخلی مجلس شورای  و   466نامه 

اصال1397/ 06/ 14در    شدهوصول »طرح  آيین  117  همادح  ،  شورای  قانون  مجلس  داخلی  نامه 
ثبت   شماره  به  قانون  1397/ 08/ 13در    شدهوصولو    494اسالمی«  از  موادی  اصالح  »طرح   ،

داخلی مجلآيین ثبت  نامه  به شماره  اسالمی«  ،  1398/ 06/ 30در    شدهوصول  و  646س شورای 
ثبت   به شماره  تقنینی«  نظام  آرای  »اليحه 1398/ 07/ 7در    هشدوصولو    660»طرح شفافیت  و 

ی نمايندگان  ابا هدف شفافیت آر  1398/ 04/ 31در    شدهوصولو    619شفافیت« به شماره ثبت  
تقد مجلس  در  به  است.  شده  وصول  اعالم  و  آرای  يم  شفافیت  »طرح  نیز  يازدهم  مجلس 

ثبت   شماره  با  آيیند  شمطرح    53نمايندگان«  كمیسیون  در  تصويب  از  پس  داخلی  كه  نامه 
از دستور خارج شد. البته مجدداً مستند به   كلیات آن مخالفت شده ودر صحن علنی با    مجلس،
آيیو قان  13ماده   مجلسنن  داخلی  آيین  2نامه  كمیسیون  دستور  گرفت.    داخلینامه  در  قرار 

قوای سه »شفافیت  اخیراً طرح دوفوريتی  با  گانه، دستگاههمچنین  نهادها«  اجرايی و ساير  های 
ثبت   ايراد   759شماره  از تصويب در مجلس، مورد  نامه    پس  نگهبان واقع شد و طی  شورای 

 .دشبه مجلس اعاده   03/1401/ 23مورخ  102/ 31245شماره 
در   شايان »شفافیت  كه  است  و  قانون  ذكر  بوده  متفاوت  امری  قوانین«  »شفافیت  با  گذاری« 

آسان درک  جهت  قانون  قطعیت  و  وضوح  انسجام،  قوانین«،  »شفافیت  از  و    مراد  آن  مفهوم 
)جلیلوند و   صورتی كه نیاز به تفسیر نداشته باشدبهارت بهتر، قابل فهم بودن قانون است،  عببه

منظور از    كهیدرحال(؛  160:  1394زاده،  و مهدی  مركز مالمیری  ؛1528:  1399گرجی ازندريانی،  
قانون در  در  »شفافیت  بارز    فرايندگذاری«، شفافیت  كه مصداق  آرای   فافیتآن، شتقنین است 

 . است نمايندگان 
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  شود میع عمومی  فمخالفان شفافیت آرای نمايندگان معتقدند كه اين امر موجب تضییع منا
البیست  فشار  و  نفوذ  با  نمو  عمالً  بدونها،  تحت    ايندگان  و  كارشناسی  افكار    تأثیركار  فشار 

رأی  به  اقدام  به   (. Stasavage, 2004: 687)كنند  دهی  عمومی  رو  همین   هاینظروجود  سبب  از 
ن ايران  نظام قانونی  ابهام در رويكرد  نمايندگان و  آرای  بت به سمتشتت در خصوص شفافیت 

گیری نظام  هستیم كه اصوالً جهت   پرسشن  اي  به  گويیدنبال پاسخبه، در اين نوشتار  مسئلهاين  
منظر   ايران نسبت به شفافیت آرای نمايندگان چگونه است؟ و آيا ازحقوقی جمهوری اسالمی  

آرای نمايندگان مجلس در جمهوری اسالمی ايران وجود دارد يا ن  ساختحقوقی امكان شفاف  
 خیر؟

در   هرچند  كه  است  ذكر  تحقیق شايان  اين  پیشینه  مبانی در خصوص  و  مفهوم  خصوص 
كت  نگا  هاباشفافیت،  متعددی  مقاالت  بررسی و  به  موارد  برخی  در  حتی  و  است  شده  شته 

يک از منابع به تحلیل حقوقی شفافیت  اند، اما هیچدهكرمايندگان اشاره  تطبیقی شفافیت آرای ن
ن از اياند.  سنجی حقوقی آن كه هدف پژوهش حاضر است، نپرداختهآرای نمايندگان و امكان

 حیث پژوهش حاضر واجد وصف نوآوری و بديع است. 
شفافیت آرای   در گام نخست به واكاوی مبانی  پرسشمنظور در راستای پاسخ به اين  بدين

قی وضعیت یمطالعه تطب  و در گام بعد با  پردازيممی ديشه سیاسی اسالم و مدرن  نمايندگان در ان
اين  حقو  با  مواجهه  در  نظام حقوقی  كنیممیسی  برررا    مسئلهقی كشورها  نهايت رويكرد  در   .

و رويه  های كلی نظام، قوانین عادی  جمهوری اسالمی ايران با تتبع در قانون اساسی، سیاست 
  خواهد شد.شورای نگهبان تحلیل 

 مباني شفافيت  .1
تبیین مبانی شفافیت،    روازاين  اعم آن است،  یاز مصاديق اصل شفافیت به معناشفافیت آرا  

بود. اصل شفافیت ی شفامبان  مبین نیز خواهد  آرا  انديشه سیاسی   نظریمبانی    فیت  در  عمیقی 
اسالم   مب  داردمدرن و  منظر مكاتب مختلف،  از  نو  در  آن  برای  گوناگونی  گرفته شده  انی  ظر 

 خواهیم پرداخت.  هاآناست كه به تحلیل 
 درنه سياسي ميندگان در انديشاشفافيت آراي نم .1-1

اص مدرن  سیاسی  انديشه  بهدر  شفافیت  ال  يكی  شاخصعنوان  مؤلفهز  و  بنیادين  ها  های 
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خوب  حكمرانی  شده  3نظريه  ارسطا،    مطرح  و  )طاهری  كه  4:  1395است  آن  (  موجب  به 
ب و  اتكا  قابل  بههاطالعات  اجتماعی  سیاسی،  اقتصادی،  قاعدههنگام  دقیق صورت  و  در    مند 

 . (Mitchell, 1998: 34; Bellver, 2005: 4) گیردرتبط قرار مینفعان مدسترس همه ذی

سازی حكومت و دولت تلقی مدرن نیز يكی از شرايط دموكراسی، شفاف  اساسی  حقوق  در
( كه تحقق آن موجب نظارت و پاسخگويی است  196:  1389  حامد،  یرینص  و  یر ی)ضم  دهش

 بیان«،  »آزادی  همچون  مفاهیمی  مبتنی برصل شفافیت  ا  ديگرت  ارب عبه(.  138:  1386  ،ی)انصار
كه    است   سرنوشت«  تعیین  درو »حق مشاركت    «يی»پاسخگو   اطالعات«،  به  آزاد  دسترسی  »حق

 .مي پردازیم کيهر نییدر ادامه به تب
خصوص   : اول  آزادی   حق   ن ي ا   بیان«،   »آزادی   در  بوده  از  بشر  بنیادين   همه  زيربنای   و های 
 در  اصل   ن ي ا   . ( 250:  1386  ،ی هاشم )   ورزند می   اهتمام   آن   به   نسبت   مردم   كه   است   هايی آزادی 
 ی اسالم  ی در جمهور   و شناخته شده    ت یبه رسم   ی قانون اساس   یهاارزش   سطح   در   كشورها   اغلب 

ده كر وظايف دولت تلقی    از  را ن ی حدود قوان   در تأمین آزادی  ی اساس قانون 3  اصل  7 ند ب   ز ی ن ران ي ا 
با  آزادی  آزاد ی ست.  شامل  اطالعات  ان  اشاعه  و  تحصیل  تفحص،   19ماده    2بند    كه   شود می ی 
به آن تصر   ی اسی س  و   ی مدن حقوق    ی المللن ی ب   ثاق ی م   اين  در   هادولت   بنابراين.  است   كرده   ح يهم 

 .نند ك  فراهم  را   شهروندان   نیاز   مورد اطالعات   تحصیل   برای   الزم   شرايط  كه  اند موظف  زمینه 
میه  عالا  19ز مفاهیم نوظهوری است كه در ماده  اطالعات« نیز ا  هدسترسی آزاد ب  »حق  :دوم

از ضروری ذاتی و  تبعات  از  كه  اين حق  يافت.  تجلی  بشر  آزادی جهانی حقوق  ترين عناصر 
  موجب  دارد،  انسان  ذاتی  كرامت   با  عمیقی  ارتباط  و(  82  :1383  ل،ی و وك   ی)عسگر  است بیان  

  افكار   به  هاحكومت   يیپاسخگو   مقدمـه  و  شودمی  یعموم  امور  اداره  در  مردم  اهانهآگ   مشاركت 
 .(226: 1398 ،ران همكاو   ی)محسن است  عمومی

است سرنوشت   تعیین  حق  توابع  و  آثار  از  يكی:  سوم اطالعات  به  آزاد  دسترسی   و   ، حق 
 خواهد  متزلزل   اطالعات  به  آزاد   سترسید  حق  تضمین  بدون  سرنوشت  تعیین  حق  ملكا  تحقق
عموممشار  به  دنیبخش  ت یواقع  شد؛ ز  یكت  حد  شفاف  یاديتا  دسترس   ت یبه  ه ب  یمقتض  یو 

بشر    كمیسیون  نهیزم  نیهم  دراست.  وابسته  اطالعات   در    1999سال    درحقوق  میالدی 
كه    دیتأك   4دموكراسی«   زا  برخورداری  حق  »بسط  عنوان  با  ایقطعنامه توابع حق  كرده  از  يكی 
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  حكومتی   نهادهای  استقرارعات و  تعیین سرنوشت، حق آزادی تفحص، تحصیل و اشاعه اطال
  ، ست ینتشريفات سیاسی    صرفاً  مردمرأی دادن    (.Verhoven, 2000: 12)  ست پاسخگو   و  شفاف
كاركرد واقعی    منظوربه  بلكه ارأی   ديبا  ،یرأتحقق  به  داشته طالعات الزم،  دهندگان  دسترسی 
د ز امكان دسترسی آزااشفاف و برخوردار    یمحیطهمچنین صرفاً در    (.Mendel, 2001: 7)  باشند

اطالعات   میبه  درمردم  با  اوتوانند  از  كامل  خويش  ک  جامعه  در بهضاع  آزادانه  صورت 
 (. 89: 1397گیری كنند )حبیبی و اقبالی، خصوص نحوه رفتار خويش تصمیم

التزام مسئوال  م:چهار ن به ارائه پاسخ و ادای توضیح به شهروندان در »پاسخگويی« شامل 
قد اعمال  وظايفشان  رخصوص  انجام  و  . (22:  1383مقری،    زادهیلاسماع   و  )بولو است  ت 

كارگزاران است    هایپاسخگويی كه متضمن اطالع مردم از چرايی و چگونگی تصمیم و اقدام
مفهو 55:  1380فقیهی،  ) با  داش(،  وثیقی  ارتباط  شفافیت  »استفاده  م  دموكراتیک«،  »كنترل  و  ته 

  آرا (. اين شفافیت  98:  1397دنبال دارد )مقدسین،  بهت« را  یبهینه از منابع« و »افزايش مشروع 
گیری  میم شود و امكان مشاركت در تصمیمنجر  به پاسخگويی نماينده نسبت به عملكرد خود  

سازی و علنی نبودن است كه عدم شفاف   استیگ لیتز معتقد  دهد. بر همین اساسرا افزايش می
نتیجه آنكه از  (.  Stiglitz, 1999: 28 ) نازلی برسد    گیری به سطحشود كه كیفیت تصمیممی  سبب 
 قامات، تحقق اصل شفافیت است. مات تضمین پاسخگويی ممقد
 ر انديشه سياسي اسالم شفافيت آراي نمايندگان د .1-2

 است،  شده  مطرح  مدرن  سیاسی  انديشه  در  جديد  مفهومی  انعنو به  شفافیت   اصل  هرچند
مقام    جست   م)ع(  اطهار   ائمه  سیره  و  میاسال  هایآموزه  در  را  آن  سرچشمه  توانمی )بیانات 

 دی)عم  مردم  از  رانزمامدا  احتجاب   عدماصل    5. (97/ 07/ 30  فقه،  خارج   درسری در  معظم رهب
 است.  مذكور یادعامؤيد  ،ای فقهیعنوان قاعده( به501: 1384 ،یزنجان
  گمان   یت رع  »هرگاه  كه  دهدیم  دستور(  اشترمالک  )  خود  فرماندار  به)ع(    نیرالمؤمنیام
  خود   از  را  آنان  هاى گمان  عذر،  اظهار  به  و   كن،  هائار  آنان  به  را  عذرت  آشكارا   ببرد  تو   بر   ستمى

 دیتأك  با  گر يد يیجا  در حضرت و  بوده ر یفراگ  و  عام دستور  ن يا( 53نامه : البالغهنهج) 6بگردان«
(  16خطبه  :  غهالبالنهج)  7پايبندم«  آن  به  خود  و  گیرممی  عهده  به  گويممی  »آنچه  اينكه  بر
كه مربوط به   یرا از شما پنهان ندارم مگر موارد  ی كه امر  است   ني»حق شما بر من ا  :فرمايدمی
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 (.50 نامه: البالغهنهج) 8اسرار جنگ است« 
نبايد  421:  1391)ارسطا،    اسالمی  هایآموزه  در  مشورت  و   اشور  وجوب  اصل   مبنای  بر  )

  مردم در   هاینظرای از تأثیرگذاری آرا و  بايد جلوه  كهلب  كرد،امر تشريفاتی تلقی    مشورت را
اخذ مشورت    یبرا  الزم   مقدمه(.  8:  1395و ارسطا،    یسازی حكومتی قلمداد كرد )طاهرتصمیم 

عبارت بهتر تا مردم در خصوص موضوعی مطلع  به؛  ت ساو حق بر دانستن    ت یاز مردم، شفاف
ه الزم برای  توان شفافیت را مقدممی  رو نزايا،  امكان ارائه مشورت را نخواهند داشت   ،نباشند

  بسترهای   بايد  حكومتی،  اطالعات  دانستن  بر   مردم  حق   به  توجه  با.  مشورت دانست تحقق اصل  
  دار يد در یرهبر معظم مقام  اناتی)ب  جامعه مردم  آحاد به بخشیآگاهی و رسانیاطالع برای الزم
ايندگان  آرای نم  جمله   ازمختلف    ابعاد  در  9( 1381/ 06/ 04  دولت،  تأیه  یاعضا  و  جمهور سیرئ

 در  هاآن بر تبعیت مردم از قوانین و مقررات حاكم،  عالوهاين صورت    در  مجلس فراهم شود.
اعتماد عمومی به   موجب  ت ي ادر نه امر  ن ياو  كنندمی تالشكشور  موجودجهت رفع مشكالت 

  مشاركت  و  دمرم  حاكمیت   نمايندگان،  آرای  شفافیت   در  خاص   طوربه.  شودیمحكومت  
  يندهای افر  از   تا  كنندمی  پیدا  را   فرصت   اين  نخبگان  و  مردم  و  شودمی  محقق  عمومی

 ن دش  غنی  و  ارتقا  راستای  در   تقنین  امر  در  مشاركت   با  و  وندش  آگاه  كشور  در  قانونگذاری
 .بردارند گام قوانین

طرف نیكی«  از  بر  »تعاون  همچون  قواعدی  تحقق  اقتضای  شفافیت،  (،  2  :همائد)  ديگر 
اتباع احسن« )  و  »ا18و    17  زمر:»دعوت به خیر  به(،  از منكر« )  مر  نهی    ؛ 71:  توبهمعروف و 

ايجاد  110و    104:  عمرانآل  با  بايد  حكومت  آنكه  چه  است؛  مسلمین«  ائمه  »نصیحت  و   )
قو ش اجرای  زمینه  كند. فافیت،  فراهم  را  به خیر(  نظارت همگانی و دعوت  )نظیر  اسالمی  اعد 
 يگر مقدمه الزم نظارت و امر به معروف، شفافیت است. د عبارتبه

 : شود مسائل مطرح نيممكن است اخصوص شفافیت آرای نمايندگان مجلس،  رد
عروف و نهی  »امر به م قاعده ی امجر است كه یامور شخص ق ياز مصاد  ندگانينما أیر، اوالً

نیست  منكر«  است .  از  ناصواب  ادعا  در    ،اين  فعالیت  قانون    مصرح   التیكتشو  امور  زيرا  در 
مشمول  ،  ندایعموم   خدمت   دارهعهد  كه  یاساس و  بوده  امور شخصی(  نه  )و  امور عمومی  از 

 . (8: 1397 ،ی جمهور است ير  کياستراتژ هایی)مركز بررس است  ت ی اصل شفاف
فقیه است و نبايد به اين قاعده استناد  ولیناظر بر    صرفاً،  ن یائمه مسلم  حت یده نصقاع  ،اًیثان
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 حت یقاعده نصبه    ين مصداق، تصريح بر باالتر  حیث ر پاسخ بايد گفت كه اين قاعده از  دكرد.  
ری  دار امو اال قاعده مزبور ناظر بر هر شخصی است كه عهده  ،شده است تعبیر    نیائمه مسلم
اس بعمومی  نصیحت  و  رفتار  ت  ذات  و  نبوده  مسلمین  امام  به  محدود  خیرخواهی،  معنای  ه 

 است. یحت برای همگان ص، خیرخواهی و نمؤمنانه

جمله نمايندگان مجلس(، بروز عدم شفافیت كارگزاران )از  با توجه به اينكه متعاقب    همچنین 
می  داد،  خواهد  رخ  دولت  از  اعتماد  سلب  و  آ مفاسد  شفافیت  لزوم  قاعد توان  به  مستند  را  ه را 

ملک ت ) س »وجوب حفظ نظام« در راستای نظارت، استحكام، تقويت و حفظ نظام ضروری دان
قدر   كه شفافیت، همچنان (.  138:  1389اردكانی،    افضلی  اتهام، سوء ارباب  از  را  تهمت ت  ظن و 

 10.( 8138/ 06/ 29  فطر،   سعید   عید  نماز   های به خط  در   رهبری   معظم   مقام   كند )بیاناتمصون می 

 شفافيت آراي نمايندگان مجلس از حيث مطالعه حقوق تطبيقي  .2
ن آرای  شفافیت  مبانی  بررسی  از  امپس  و  مدرن  سیاسی  انديشه  در  يک  ايندگان  با  سالم 

 . شودمیواكاوی بیقی، تجارب ساير كشورها نیز بررسی تط
  راسی دموك   و  پارلمانی  موفق   تجربیات  خصوص  در  المجالسبین  ديه اتحا  راهنمای  براساس

در   نمايندگی    ويژگی   پنج   ويكم،بیست   سده  در پاسخگويی،  شفافیت،  متكثر،  و  متنوع  جامعه 
شده    برشمردهتیک و مطلوب  كراهای پارلمانی دمو عنوان شاخصبودن و مؤثر بودن به  سدستر
  ی هاتوسعه شاخص  یبرا  یراهكار  ،11باز  پارلمان  زیر نحاض  حال  در .  (Beetham, 2007: 7)  است

شحكمرانی   و   یارتقا  یبرا  یفیك   یشاخص  را  آن  توانیم  كه  رودمیشمار  بهفاف  مطلوب 
  واضح   و  دسترس  در  شفاف،  را  اطالعات  كه  است   یپارلمان  ،باز  ناپارلم.  دانست   حكمرانی

آزا  كه  گفت   ديبا  و  كندیم  منتشر و  شفاف  تقو انتشار  با  پارلمان  اطالعات  و   ت يدانه  نظارت 
  ی اهیانیب   2012پارلمان باز موجب شد كه در سال    دهيا  تیطلوبكنترل شهروندان همراه است. م

باز   پارلمان  نمايندگان  ی متشعمجم  یاز سو با عنوان  از  از كشورهای مختلف    38كل  پارلمان 
بر شاخصجه آن  در  و  منتشر  تصران  باز  پارلمان  نهای  تاكنون  ا  75  زیيح شود.  به    نيكشور 
ننهمردم   سازمان  140و    وسته ی پ  هیانیب پارلمان  بر  ناظر  و  ا  زیاد  اند كرده  ت ي حما  هیانیب   نياز 
 در   ی پارلمان  اطالعات  به  مردم  عموم  ی دسترس  شيافزا  هیانیب  نيا   از  هدف  (.5:  1398  ،یزمان)

 .است  آن عملكرد  هبودب  و ت یشفاف پارلمان، عملكرد  بر نظارت شيافزا یاراست
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 اطالعات   یسازشفاف  ت، یاففش  فرهنگ  جيترو  محور  چهار   قالب   در  باز  پارلمان  هیانیب
  ی پارلمان  اطالعات  هب  یدسترس  امكان  شيافزا  و  یپارلمان  اطالعات  به  یدسترس  لیتسه  پارلمان،

  را   باز  پارلمان  تحقق  یالگو   نینخست  ،هاآن  یسازخصشا  و   ی كیالكترون  ارتباطات  قيطر  از
  شبرد یپ  و  توسعه  به  موظف  را  پارلمان  بر  ناظر  ینهادها  جامعه  و  كرد  نيتدو  یرسم  صورتبه
 (. 11: 1399 ،و همكاران یاحمدآباد ی)محمد ست دان اصول نيا

  شفافیت  كه  است   اين  از  حاكی  نیز   پارلمانی  شفافیت  زمینه  در  لمللیابین  تجربیات  مطالعه
 اند، رفته  پارلمان  در  آرا  شفافیت   سمت   به  تدريجبه  و  بوده  كشورها  ساير  دغدغه  يندگاننما  آرای

بود كه در اغلب اين كشورها استثنائاتی برای شفافیت آرا قائل    غافل  نكته  اين  از  نبايد  هرچند
 د: توان كشورها را در اين زمینه به سه دسته تقسیم كرمی ناند. بنابرايشده

نما  يیكشورها:  فشفا  کامالً(  الف آرای  شفاف و در دسترس    هاآن   ندگانيكه مطلقاً همه 
ريقای جنوبی، فنالند، هند، لبنان سوئد، آف  يكا، انگلستان،مثال در اياالت متحده آمر  رایباست.  

ش پارلمان  از  صادره  آرای  مطلق  است.  فو...  نهنمونه    طوربهاف  مستقسوئد  پخش  و    میتنها 
  ا ي   یتلفن  دارند  فرصت   هم  غايب   ی اعضا  بلكه  است،  كرده   نیشفاف را تضم  جي اعالن نتا  شينما
  قانون  يینها  سند  در  و  است   ت ی شفاف  مشمول  هم  آن  كه  دكنن  اعالم  را  خود  نظر  وب  قيطر  از

 لساتج  زین  كايآمر  متحده  االتيا  در(.  81:  1397،  و همكاران  )الماسی  داشت   خواهد  بازتاب
 :Hug, 2010)  است   دسترس  قابل  مردم  یبرا  هاآن  یآرا  و  بوده  یعلن  ندگاني نما  و  سنا  مجلس

رأی  انلستانگ  در  لردها  و)عوام(    نمايندگان  مجلس  در  (.231 مبتنیهم  تقسیم  گیری  بندی بر 
موافق    است   12پارلمان و  مخالف  نمايندگان  البی با  منظوربهو  در  رأی  مخصوص های  راز 

اينكه مذاكرات هر دو پارلمان از طريق تلويزيون    برافزونشوند.  می  مخالفان و موافقان مستقر
می رأیپخش  نوع  و  نمايندگان  اسامی  مذاكرات    یهاگزارشدر    هاآندهی  شود،  رسمی 

ساعت  به در  می  6تفصیل  منتشر  بعد  كاری  روز   مسئلهاين    (.Izabela, 2012: 72)  شودصبح 
 . ردیقرار گ نی مورد توجه شفافیت و عدم فساد در نظام پارلماعنوان ارتباط مستقیم تواند بهمی

 منتها  است،   نمايندگان   ی آرا  و   مذاكرات   بودن   علنی   بر   اصل   كشورها   اين   در :  شفاف نیمه (  ب 
 در  ا ياست    مخفی   آرا   ح، ا استیض   و   اعتماد   رأی  رئیس، نايب   پارلمان،   رئیس  مانند   افراد   انتخاب   در 

 عضو  كشورهای   اغلب .  كنند   برگزار  علنیغیر   صورت به   را   سه ل ج  توانند می   نمايندگان   مواردی 
 دسته  اين   از الزی و كره جنوبی  و كشورهايی مانند اردن، م  ( Izabela, 2012: 70-85)   اروپا   اتحاديه 
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البته ا ( Hug, 2010: 230)   هستند به اطالعات و قوان   یسر با قانون دست   كشورها اصواًل  ني .   نی آزاد 
 نمايندگان  مجلس   در فرانسه  مثال در    طور به اند.  كرده   ت ی فسئله شفا در حل م   ی تعارض منافع سع 

می   است   13باز  گیری رأی  شهروندان  نمايو  بیانات  تحوالت توانند  ثبت  طريق  از  را  خود  نده 
بازبینی  پار  و  از   ردهك لمانی چک  نمايندگا طريق وب   و  نماينده   ، ن سايت مجلس  فعالیت  آخرين 

 مجلس  در .  ها و ...( را بررسی كنند ها، ويدئوی سخنرانی ، طرح ا هگزارش اعم از سؤاالت،  خود ) 
 در  توانند می   مردم   و   شودمی   ر تش من   رسمی   روزنامه   در   باز   گیریرأی   نتايج   نیز   فرانسه   سنای 

 اسامی   ولی   ببینند   دست   ن داد  نشان   با   را   سناتورها  دهی رأی   وهنح  و   كنند   شركت   جلسات 
در اين كشور مقامی اداری وجود   . ( 73:  1397،  و همكاران   ماسی ل ا )   شود نمی   ثبت   دهندگان رأی 

نماينده  كه چنانچه  به شفافیت  دارد  تعهد  اقامه توانند  اشخاص می   ،د كن خالف  و    رده ك ای  برای 
كنند   آن مراجعه  به  اسناد  اين  به   اعضای  آرای   ز ین آلمان    در   (. Cuif, 2005: 1-3) دعوا و دسترسی 

 ضبط  جلسات  تمام   ويدئوی   و  بوده  دسترسی   و  مشاهده  قابل  مردم  یبرا   آلمان  نمايندگان  مجلس 
اساسی آلمان، قانون  52س ماده  . براسا است   دسترسی قابل  تلويزيون   و  اينترنت   طريق  از   وشود  می 

 محرمانگی  عدم   رت و ص   در   و   است برای مردم قابل دسترس    معمول طور  به مذاكرات مجلس سنا  
 به بايد  اسامی  انتشار  عدم  و  جلسات  بودن  غیرعلنی   ن ی چن هم  . شود می  منتشر  سنا  مجلس  سايت  در 

كه تعارض صورتی اين در بر  افزون (.  74:  1397)الماسی، مرتب و علیزاده،    برسد   پارلمان   تصويب 
نماينده  برای  می منافع  نماينده  شخص  باشد،  داشته  وجود  ك ای  اعالم  مور ن تواند  چنانچه  و  د د 

نباشد   علنی  صحن   در   اروپا   پارلمان   در   (. OECD, 2006: 8) د  گیری حاضر نشو در رأی   ، اعتراض 
كمیسیون است    14اسامی  بر   مبتنی   گیری رأی   رأی،   اخذ   شیوه  در  ر ه و  نیز  بردن گیرأی ا  باال  با  ی 
ماده  د گیر می انجام    15دست  مطابق  اروپا،  آيین   169.  پارلمان  داخلی  در  ت نامه  برای   انتخابات نها 

پنجم نمايندگان حاضر درخواست كه يک صورتی و در   است ی  مخف   گیری انتخاب افراد خاص رأی 
رأی  علنی  صحن  در  به دهند،  بود  گیری  خواهد  مخفی  در    (. Izabeland, 2012: 74) صورت 

 كه  یموارد   در  و   است   علنی   گیری رأی   نیز   اروپا   اتحاديه   عضو   كشورهای   اغلب   های پارلمان 
 رایب .  است   غیرعلنی   گیری رأی   اشخاص،  انتخاب   در   يا  برسد   نمايندگان  تصويب   به   بودن   مخفی 
 نمايندگان  ی اسام   با  همراه   آن   نتايج   و   بوده   الكترونیكی     معمول   طور به   ری گی رأی   دانمارک   در   مثال 

 سمجل   علنی  صحن   جلسات  ايتالیا،  در.  است   دسترس   قابل   عادی   مردم   برای   و   شود می   ذخیره 
 پخش عمومی   تلويزيون  از  مهم  اكراتذ م  و جلسات  و   زنده  صورت به  اينترنت  طريق  از  نمايندگان
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مجلس   در   . است   دسترس   قابل  جلسه   برگزاری   روز   همان   در   نیز   مذاكرات   مشروح   و   د شو می 
ن   سنای  رأی ايتالیا  و  جلسات  بودن  علنی  بر  اصل  عالوه   است گیری  یز  جلسات و  انتشار  بر 

  توانند می   سناتور   20  بته ل ا شود.  شر می سايت پارلمان منت مشروح مذاكرات در وب   صورت زنده، به 
 (.75:  1397،  و همكاران   )الماسی   كنند   مخفی   صورتبه   گیری ی رأ   تقاضای 
اين كشمع در  بر شفافیت  الوصف هرچند  منطق   است،ورها اصل  كه  بايد دقت داشت  اما 

با اين توضیح كه با توجه به تفاوت ماهوی    ،شفافیت از حیث تعدد مجالس حائز اهمیت است 
در مقابل مجالس سنا و اينكه اعضای مجالس نمايندگان انتخابی  س نمايندگان  صالحیت مجال

شفافیت آرا در مجالس نمايندگان  رو  ازايناشند،  بوده و الزاماً نمايندگان بايد به مردم پاسخگو ب 
مجلس لردها كمتر مورد توجه    الس سنا ياجولی در م  ، يا مجلس عوام بیشتر مدنظر مقنن بوده

 واقع شده است. 
نمايندگان    نيا  در:  افغیرشف (  ج آرای    اجرای   ضمانت   بعضاً  و  است غیرعلنی  كشورها 

 از...    و  هیروس  چین،  بلغارستان،  كاستاريكا،  دمانن  كشورهايی.  دارد  وجود  ت یشفاف  یبرا  یفریك 
 ندگان ينما  یآرا  موارد   برخی  در  هاورشك   گونهاين  در  كه  است   ذكر  شايان.  انددسته  اين
نهادها    مردم  برای  مطلق  ورتصبه همه    را   هاآن  به  دسترسی  حق  كسهیچ  واست    مخفیو 

 را  آرا  به  دسترسی  حق  یاد نه  هیچ  اشخاص  انتخاب  موارد  در   الجزاير  در   مثال  رایب.  ندارد
  نهادها   برخی  و  ت اس  غیرممكن  مردم  برای  صرفاً  آرا  به  دسترسی  ديگر  موارد  در  ولی  رد،ندا

 (.Hug, 2010: 228) درندا را نمايندگان  آرای به  دسترسی امكان
  ، منجر شود   ندهي نما  شتریبه پاسخگو كردن بشفافیت آرا  اگرچه ممكن است  برخی معتقدند  

كن  مم  ،يیپاسخگو  -یمداكارو در دوگانه د شو نمیشدن عملكرد مجلس منجر  دماكاربه  لزوماً 
  وه ن گر؛ اي(Harden, 2020: 5-9)  كند  دایجهت پ  رییمجلس تغ  یدماكاربه ضرر    ت یاست وضع
  شود میهای فشار  ها و گروهموجب افزايش نفوذ البیست   كنند كه اوالً شفافیت آرااستدالل می

 :Harden, 2020واهد داد ) ها و لوايح را كاهش خارشناسی در طرحو اين امر سرعت و دقت ك

ريت  ندان حوزه انتخابیه« و »مدياست »نمايندگی منافع شهرو  نثانیاً در برخی مواقع ممك؛  (5-7
سمت  خود را به    ت و شفافیت، نمايندگان را تشويق كند تا ظرفی  اشندبمنافع عمومی« متعارض  

كن هدايت  انتخابیه  مديريت منافع حوزه  به  امر  اين  كه  می  ند  آسیب  منابع عمومی  رساند  مؤثر 
(Harden, 2020: 9) . پذيری را افزايش دهدفیت، مسئولیت چه ممكن است شفاردر اين حالت اگ، 
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اين رويكرد،  تأيید برای(. Stasavage, 2004: 670ايج نامطلوب برای مردم منجر خواهد شد )نت به
بتوان   نظر    ل ي ذ  دسته  دو  به   را  ح يلوا  و   هاطرح  نمايندگان   آرای  شفافیت   تأثیر  تحلیل  ی برابه 

 :كرد میتقس

  موارد   اين:  ندارند  اهمیت   هارسانه  و  عمومی  افكار  برای  اساساً   كه  لوايحی  و  هاطرح(  الف
نظارت  آرا،  بودن  شفاف  ،هاآن   در  و  دارند  نظرمد   را  مردم  از  اندكی  بخش  یمؤثری بر رأ  یاثر 
در مجلس منجر    گرانالبی  زنینفوذ و چانهنفوذ افراد ذی  شيبه افزا   مجموع   درندارد و    هندينما
های  هام بانکشدن بانک رفاه كارگران از سقف مجاز تملک س  مستثناطرح    مثال  برای.  شودیم

 نفعان محدود است.  تجاری، اساساً دارای ذی
: در اين موارد ممكن  نددار  اهمیت   هارسانه  و  مومیع  افكار  برای  كه  لوايحی  و  هاطرح(  ب

ه منافع  بدون توجه ب  وها  رسانه  تأثیريا تحت    دلیل تأمین نظر افكار عمومیاست نمايندگان به
باشد.    هایعمومی رأی بدهند كه مخالف نظر يا    طرحعبارت ديگر ممكن است  بهكارشناسی 

با  مردم،  عموم  نظر  از  اليحه عمومی    كنندهتامین  كهیدرحال  ،شدمفید  اينكه  نیست  منافع  يا 
خصوص  یكارشناسنظر  اختالف  ایهاقدام  و  باشد  داشته  وجود  اليحه،/ طرح  يیدتأ  يا  رد  در 
دلیل مخالفت مردم  بهمثال  برای. دهدقرار  ر تأثینماينده را تحت  عمومی، افكار فشار و  ایرسانه

امر به    ه ايناينك  باهای انرژی و  ها با افزايش سن بازنشستگی يا افزايش قیمت حاملو رسانه
 . ندهدمنفی  یرأنفع كشور و عموم مردم جامعه در آينده است، ممكن است نمايندگان به آن 

نكته    ن،ندگاي نما  یآرا  تیشفاف  مخالفان  استدالل  به  پاسخ   در چند  به    ی ضرور  لي ذاشاره 
 :رسدیم نظربه

اما    ،دو ش   ندگانينما  به  فشار  یهاآرا موجب نفوذ گروه  ت ی هرچند ممكن است شفاف  -اول
 تحقق  عدم  جهت   تضمینی  خود   اطالعات،  آزاد  گردش  و  محورها  تمامتحقق كامل شفافیت در  

  دسترس   در  نماينده  رانتی  و   عونامشر  رفتارهای  همه  و  شد  خواهد  نماينده  به  هاالبیست   فشار
و   (Aidt, 2003: 640)  گرفت   خواهد  قرار  نفعانذی  جامعه  و  پژوهشی   و  علمی  نهادهای  عموم،

  را  هاموقعیت   از  استفادهسوء  پیگیری  امكان  نیز  ناظر  نهادهای  عمومی،  افكار  نظارت  برفزونا
 . كنندمی پیدا پیش زا بیش

بودن   حتی   -دوم  مخفی  فرض  منافع همچن   رأی،   با  تأمین  به  نماينده  گرايش  احتمال  ان 
 :Orbach, 2013)  ع مناب   بهینه   تخصیص   عدم  سبب به   تواند می امر   ن ي او    دارد های خاص وجود  گروه 
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و نظارت  د امكان رص  ت، ی وضع   ن ي با اين تفاوت كه در ا  ،شود  منجر دولت  شكست   پديده  به  ، ( 49
نمايندگان ب  بر  نفوذ و فشار  ندا   درستیبه   ر مبادی  نمايندگان   كه ی درحال   ؛رد وجود  آرای  شفافیت 

 د. از اين پديده بسیار مؤثر خواهد بو  ی ر ی همراه با گردش آزاد اطالعات در جلوگ 
، يابد  افزايش  آرا  شفافیت   با  سیاسی  گیریتصمیم   و  تقنین  هزينه  است   ممكن  هرچند  -سوم
  توجه مورد    ،یمل  ت یمحاك  حفظ   و   یعموم  اركت مش  یعنيآن    دیمفمالحظات    نهيهز  یتاما وق 
 رنگ خواهد شد.در مقابل منافع آن كم نهيهز نيا شکبی رد،یقرار گ 

 و  مجلس  هایاقدام  نتايج  از  پژوهشی  و  علمی  هاینهاد  و  نفعانیذ  اطالع  افزايش  -چهارم
  غنای   و  ارشناسی ك   اظهارنظر  جهت   نهادها  ناي  انگیزه   و   یآگاه  افزايش  موجب   ندگان،ينما  یآرا

 .شد خواهد  لسجم مصوبات تخصصی
و    یست ن مطلق    ندگان ي نما   ی آرا   ت ی شفاف   -پنجم  گروهی  حزبی،  منافع  تعارض  موارد  در  و 

 . شود   بینی پیش   احتمالی   آسیب   رفع   و   آرا   كردن   مخفی   كار و ساز   بايد ،  مومی و ع   ی ای با منافع مل منطقه 
 ران در نظام حقوقي اي   شفافيت آراي نمايندگان  .3

نظام  تبیین وضعیت  از  مختلف  های حقوقپس  و ی  نمايندگان  آرای  شفافیت  در خصوص 
به    منظوربه تحقیق    پرسشپاسخ  ا )اصلی  در  ايران  اسالمی  نظام حقوق جمهوری  ين رويكرد 

اساسی  (خصوص قانون  تحلیل رويكرد  به  نظام سیاسی  مثابه به،  مبین    -چارچوب  كه  حقوقی 
ف ن اجترهادهای  سیهنگی،  و  است  ايران  جامعه  اقتصادی  و  سیاسی  نظام است ماعی،  كلی  های 
خطبه جهت منزله  و  آيین مشی  همچنین  و  نظام  كل  مجلس  گیری  داخلی  مبین  بهنامه  عنوان 

 پردازيم.های آن میآيین اعمال صالحیت سالمی و  شورای ا مجلسساختار 
 قانون اساسي  .3-1

يندگان مجلس در نظام حقوقی ايران شفافیت آرای نما   ه لین گام در زمینرسد او می   نظر به 
اصل  تصو سال    38يب  در  مشروطه  اساسی  اصل   1285قانون  اين  مطابق  است.  شمسی 

ح و واضح اظهار بدارند و احدی مجلس شورای ملی بايد رد يا قبول مطالب را صري »اعضای  
ايشان  ندارد  تهديدرا    حق  يا  رأ   تحريص  دادن  اظها در  نمايد.  اعضای   ر ی خود  قبول  و  رد 

نويس و تماشاچی هم بتوانند ادراک كنند يعنی بايد آن جلس بايد به قسمی باشد كه روزنامه م 
  مزبور   اصل   براساس   . « آن  امثال   و   سفید   و   كبود   اوراق   قبیل   از  باشد   ظاهری   عالمات اظهار به  
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 نمايندگان   ی ا آر   از   توانستند می   نیز   مردم   و   بود   علنی   ملی   شورای   مجلس   در   نمايندگان   آرای 
 .يابند   اطالع 
 موارد  جزء  امر  همین  نیز  اساسی  قانون  نهايی   بررسی  سمجل   تشكیل  با  و  1358  سال  در

  را   86  و  84،  69  ولصا  توانمی  كه  نحویبه  ،است   بوده  مذكور  مجلس  اعضای  نزد  شدهيرفتهپذ
 . دانست  اساسی قانونگذار از سوی شفافیت اصل پذيرش متضمن

  ی ماسال  یشورا  مجلس  »مذاكرات  ايران  اسالمی  جمهوری  اساسی   نقانو   69  اصل  مطابق
  منتشر   عموم  اطالع  یبرا  یرسم   روزنامه  و  و يراد  قيطر  از  آن  كامل  گزارش  و  باشد  یعلن  ديبا

  ی تقاضا  به   كند،  جابيا  كشور   تیامن  ت ي رعا  كهیصورتدر   ،یاضطرار  طي شرا  در .  شود
  مصوبات .  شودیم  لیتشك  یرعلن یغ  جلسه  ،نندگاينما  از  نفر  10  اي  وزرا  از  یكي  اي   جمهورسیرئ

 چهارمسه  ب ي تصو   به  نگهبان  یشورا  حضور  با  كه  است   معتبر  یصورت  در  یرعلنیغ  جلسه
  ط ي شرا  شدن  برطرف  زا  پس  ديبا  جلسات   نيا  مصوبات   و  گزارش .  برسد  ندگانينما   مجموع
 .گردد« منتشر  عموم اطالع یبرا یاضطرار
 : شد خواهد مشخص نكته دو اصل اين ذيل مذاكرات مشروح به مراجعه با

و اصل   رندداگیری علنی« تالزم  »جلسه علنی« و »رأی  ،16جلسهآنكه مطابق نظر رئیس    اول
  ری و اقتضای امنیت و آن و تنها در شرايط اضطرا  17استگیری  بر علنی بودن مذاكرات و رأی

خاص  هم تشريفات  رعايت  می  ،با  رانمايندگان  جلسه  برگز  توانند  كننداغیرعلنی   البته  ؛ر 
اين   ن  ط،يشراتصمیمات در  به رعايت  يفات سختگیرانه ديگری شده  صاب باالتر و تشرمنوط 

اافزوناست؛   طالع  بر آنكه گزارش و مصوبات جلسه غیرعلنی پس از رفع شرايط اضطرار به 
 اهد رسید. عموم خو 
علنی   ناينكه شفاف بودن »مذاكرات مجلس شورای اسالمی« محدود به مذاكرات صح  دوم
مذاكرات  شفاف بودن    ندگان در صحن علنی،بر علنی بودن جلسات و آرای نمايافزوننبوده و  

اعضای ها نیز مورد پذيرش قرار گرفته است. اين مضمون در سؤال يكی از  و آرا در كمیسیون
  متن .  است   اصل  اين  قبلی  ويرايش  رشود كه ناظر بمشخص می  18ی مجلس خبرگان قانون اساس

  گزارش   و  باشد  علنی  يدبا  شورا  مجلس  »مذاكرات:  است   صورت  اين  به  69  اصل  قبلی  شويراي
  به  برسد،  مردم  اطالع  به  گروهی  هایرسانه  طريق  از   و  شود  منتشر   رسمی  روزنامه  در  آن  كامل
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 نفر  ده  يا  مجلس  رئیس  يا  وزرا  از  يكی  يا  وزيرنخست   يا  جمهوررئیس  رهبری،  یراشو   تقاضای
  تشكیل   هاآن  از  گروهی  يا  نمايندگان  همه  حضور   با  غیرعلنی  جلسه  است  نممك  نمايندگان   از

  چگونه   عده  اين  هاآن  از  گروهی  شده  گفته  كه  »اينجا  :پرسندمی  اصل  اين  مطابق   شانيا  .«شود
دارند: »اين برای مختصر كردن است.  در پاسخ اظهار می  19جلسه  رئیس  كه  «شوند؟می  انتخاب

يكی   كه  است  اوقات  كمیسیوناگاهی  میز  مجلس  دههای  تشكیل  غیرعلنی  د، خواهد جلسه 
يا سه كمیسیون جلسه سری تشكیل می نمايندگان منتخب دو  امور  گاهی  ...« )اداره كل  دهند 

 . (815-814: 1364س،  مجل یو روابط عموم یفرهنگ
از  می  20اساسی   قانون  خبرگان  مجلس  اعضای   از   ديگر  يكی   ادامه  در »منظور  كه  پرسد 

يا مذاكراتی است كه برای    لنی باشد مطلق مذاكرات استكرات مجلس شورای ملی بايد عامذ
سؤال  د كه »كل مذاكرات«. مجدداً  فرمايگیری نهايی است؟«. رئیس جلسه در پاسخ میتصمیم 

شود ممنوع است؟ مذاكرات  های مشترک مین مذاكراتی كه در اين كمیسیونكه »بنابراي  شودمی
پاسخ مینمقدماتی مم در  رئیس جلسه  مذاوع است؟«.  »خیر،  كه  كرات مجلس شورای  فرمايد 

 (.818: 1364 مجلس، یعموم  روابط و یفرهنگ امور كلملی كالً علنی است« )اداره 
  ملت  تمام  برابر  در  ندهينما   »هر:  داردمی  اشعار  نیز  اساسی  قانون  84  اصل  يگرد  یسو   از
  پرواضح .  د«ينما  نظراظهار  كشور  یخارج  و   ی خلاد  مسائل   همه  در   دارد  حق  و  است   مسئول
  آرای   آنكه  چه  ؛است   ملت   مقابل  در  پاسخگويی  و  تعهد  موجب   نمايندگان،  ئولیت سم  كه  است 

را    اي  شود می  دشهرون  هر  برای   تكلیف  و  حق  ايجاد  موجب  اننمايندگ  مردم  سبب  بهحقوق 
به دولت، تحت    ینظارت  ت یصالح م  تأثیرمجلس نسبت  حیات سیاسی،    ینوعبه  و  دهدیقرار 

ف هر  اقتصادی  و  اجتماعی  میاقتصادی،  رقم  نمايندگان  آرای  توسط  الزم ايناز  ؛خوردرد  رو 
مردم    منظوربهاست   ارزيابی  امكان  شدن  خصوصفراهم  مسئولی  در  و  ت میزان  پذيری 

از چگونگ  يشان آراسخگويی وكالی خود،  پا بتوانند  شهروندان  طريق  اين  از  تا    ی منتشر شود 
شوند و و ناگزير به اجرای آن می  دكننمیبندی قوانین كه ايجاد حق و تكلیف عمومی  صورت

 .ندشو  مطلع ،و مجلس بر دولت   ندگانينظارت نما یاز چگونگ اي
نیز مقرر    86، اصل  مذكور بر اصول  افزون  اساسی  »نماد كن می قانون  مجلس در مقام   ندگان ي : 

 یت نظرا سبب  به را    ها آن   توان ی خود كاماًل آزادند و نم  ی و رأ   اظهارنظر در    ی ندگ ي نما  ف يوظا   ی فا ي ا 
 اي   ب یاند تعق خود داده   ی ندگ ي نما  في وظا  یفا ي كه در مقام ا   يی آرا  ا ياند  كه در مجلس اظهار كرده 
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 و  بوده   نمايندگان   آرای  بودن   علنی شود كه اصل بر  ین مستفاد می مزبور چن از اصل    . « كرد   ف یتوق 
 ممنوع  مجلس   در   شده ه ارائ   آرای  سبب به   را   نمايندگان   توقیف   يا   ب قیع ت   مقنن،   اساس  همین   بر 

 اساساً   بوده،   نمايندگان   آرای   بودن   غیرعلنی   و   مخفی   بر   مقنن   فرض  اگر   آنكه   چه   ؛ است   كرده 
 . رسد می   نظر به  وجه   فاقد   شدهارائه   آرای   سبب به  توقیف   و  تعقیب   ممنوعیت 

های عمومی  طح آگاهیلت، باال بردن س وقانون اساسی يكی از وظايف د  3اصل    2طبق بند  
زمینه همه    از   صالح  ندگانينما  شناخت   و   یقانونگذار  دانش  ها،نهیزم  ني ا  از  یكي  .ست هادر 

امر به معروف و  قانون اساسی    8اصل    ساسبرا   بر اينافزون.  است   مداناكار  اي  فاسد  ندگانينما
اين    هاینیازپیش  از  ی كي  .است   تكلیفی همگانی  ، ومت(نهی از منكر مردم نسبت به دولت )حك 

كه  د  شبنابراين مشخص    است.  ندگانينما  یآرا  بودن  ، شفافندگانيدر خصوص رفتار نما  امر
قانون رويكرد  اساسی،  قانون  متعدد  اصول  از  ب مستفاد  اساسی  آراگذار  شفافیت  نمايندگان ر  ی 

رعلنی  و غی  یمخف  ،و جلسات  ه اقتضای ضرورت، آرامگر در مواردی كه ب  ،مجلس بوده است 
در بود. حتی  داليل  صورتیخواهد  به حكومت  ك  را   مذكوركه  توجه  با  ندانیم،  مقصود  به  افی 

شده  مطرحمسائل    و  قانون اساسی(   4موازين اسالمی بر اصول قانون اساسی )مصرح در اصل  
اند  ندگانينما  یآرا  ت ی شفافدر ذيل عنوان » اين مقاله و دكترين  ،«اسالم  یاسیس  شهيدر   ،21در 

 د.سرنظر میبهد قانون اساسی به نفع اصل بودن شفافیت يكرور
عنوان دادرس اساسی و پاسدار قانون اساسی در نظر اخیر خويش ضمن بهشورای نگهبان  

سه قوای  »شفافیت  دوفوريتی  طرح  دستگاهبررسی  شفافیت  های  گانه،  نهادها«  ساير  و  اجرايی 
و   اداری صحیح  نظام  اقتضای  را  نمايندگان  نظارت  مینهزآرای  كارگزاران مد  اكارساز  بر  مردم 

مصوبه مذكور مقرر شده بود كه مشروح مذاكرات و    3داد. توضیح آنكه در ماده  نظام تشخیص  
ص اين ماده، بعضی از اعضای  در خصو   22آرای مأخوذه از نمايندگان مجلس علنی خواهد بود. 

م آرای  عمومی  انتشار  اطالق  كه  داشتند  اعتقاد  نگهبان  به أشورای  مجلس  نمايندگان  از  خوذه 
اند، »در مواردی  گیری شركت نكردهممتنع و كسانی كه در رأی  تفكیک اسامی موافق، مخالف،

خواهد   هاآنسوی    واقعی ازكه خوف اين باشد كه اعالم آرای اشخاص، منجر به ابراز رأی غیر
بند   و  اداری صحیح  نظام  با  مغاير  است   3اصل    10شد،  اساسی  )پژقانون  شورای  هشكده  و« 

ا  .(14:  1401نگهبان،   ديگر  بعضی  مقابل  ايدر  بودند  معتقد  اعضا  آرای ز  انتشار  كه  نگرانی  ن 
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منجر  به آرای غیرواقعی و رياكارانه  اعضای نهادها از جمله مجلس شورای اسالمی ممكن است
اقتضای منطق و  رود آن است كه تنها به  شود، با توجه به »انتظاری كه از كارگزاران نظام ..... می

داند رأی دهد و انتشار يا عدم انتشار اسامی  ر تصمیمی كه به مصلحت كشور میه  عدالت به
اگ رأی چراكه  نسازد؛  وارد  او  تصمیم  به  خللی  از دهندگان  شرعی  نظر  از  وی  باشد،  چنین  ر 

نظارت    ت آرا، زمینه الزم برایعدالت ساقط است و التزام عملی به مبانی اسالم ندارد ... شفافی
است، برای مثال آرای يک نماينده مجلس    مردم بر نمايندگان خود در جمهوری اسالمیمد  اكار

وی، كارنامه قابل قضاوتی از  نمايندگی    چهار سالگیری در طول  و میزان مشاركت او در رأی
  تنها نهیری كنند. بنابراين  گ دهد كه در مورد انتخاب مجدد او تصمیماو در اختیار مردم قرار می

ندهندگان را نمیانتشار اسامی رأی با  نظام توان مغاير  اقتضای  بلكه  اداری صحیح دانست  ظام 
« )پژوهشكده  آرای مسئوالن است ها از جمله انتشار  زهاداری صحیح شفافیت در بسیاری از حو 

ت آرای نمايندگان با  عدم مغايرت شفافی)در نهايت نظر دوم    .(17-16:  1401شورای نگهبان،  
قرار گرفت و طی نامه شماره  مورد پذيرش اكثريت اعضای شورای نگهبان    (ام اداری صحیحنظ

 شورای اسالمی اعالم شد.به مجلس  1401/ 03/ 23مورخ  102/ 31245
 نظام  کلي  هايسياست  .3-2

های كلی ابالغی مقام معظم قانون اساسی، سیاست   110اصل    1و بند    57اصول    براساس
عمو   رهبری مقامات  تمامی  الزمبرای  مجلس)  ست االجرامی  قوانین  كل  ؛ 650  :1381  ،اداره 

؛ 89  :1391  نظیف،  طحان  و  اسماعیلی  ؛72  :1380ارسطا،  ؛  126-125  :1391هرپور،  م
ها به شرح ذيل، داللت التزامی بر شفافیت برخی از اين سیاست   .(178-151  :1387  زاده،یموس
 .دارد مجلسنمايندگان  یآرا

از اصول مهم حق  -ولا ازای داشتن صالحیت است  يكی  بودن مقامات در  پاسخگو  وقی، 
م)اص پاسخگويی  اين  پاسخگويی(.  است   اعمالستلزم  ل  اين  40:  1388)راسخ،    نظارت  و   )

شفافیت،   بدون  مینظارت،  بند  مختل  ادار  یكل  ی هااست یس  20شود.  ابالغی   ینظام 
 است.  خگويی به شهروندان كردهی، حكم به پاسمقام معظم رهبر 1389/ 01/ 14

مقام معظم   1398/ 07/ 06  ی بالغا  یارقانونگذ  نظام  ی كل  یها است یس  9  بند  9  جزءدر    -دوم
  و   یتخصص  نهادمردم  یقانون  ینهادها  و  نفعانیذ  مردم،  یحداكثر  مشاركت   »جلب بر    یرهبر
الزمبه  «یقانونگذار  فرايند  در  یصنف اصول  از  يكی  قانونگذاریعنوان    كرده   حيتصر،  الرعايه 
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شفافیت  اين    .است  مستلزم  كنترنماين  یآرامشاركت  مردم  تا  است  كدام دگان  كه  كنند  ل 
می فراهم  را  مردم  حداكثری  مشاركت  موجبات  خود  عملكرد  با  كدام نمايندگان  و  آورند 

اثر  ن در  نظر    یتوجهبیمايندگان  ذبه  نهادها  نفعانیمردم،  تخصصمردم  یقانون  ی و  و    ینهاد 
موجب    یرأام  هنگی  صنف خود،  مردم  دادن  میو  سرخوردگی  مشاركت  بدون عدم  شوند. 

نظام   یكل  های است یس  9بند    9جزء  توان مفاد  نمايندگان و كنترل نمايندگان نمی  یآراشفافیت  
 ساخت.  ی را محقققانونگذار
بند    -سوم مقاومت  یكل  یها است یس  19تحقق  معظم   1392/ 11/ 30  یابالغ  یاقتصاد  مقام 

  ها ت ی، فعالهااز اقدام  یریجلوگ گان است. اين بند حكم به  نمايند  یآرالزم شفافیت  ی مسترهبر
زم در    یهانهیو  زمینه  هاحوزهتمامی  فسادزا  از  يكی  است.  عدم  كرده  نیز،  فساد  بروز  های 

 است. شفافیت 
های كلی نظام بايد مطابق با قانون اساسی تفسیر، اجرا و نظارت  با توجه به اينكه سیاست 

حكام رسد، از انظر میبهدر مجموع به نفع اصل بودن شفافیت    رويكرد قانون اساسی  و  دشون
 های كلی نظام، نبايد علیه اصل شفافیت برداشتی صورت پذيرد.مندرج در سیاست 

 مجلس  داخلي  نامه آيين  قانون  .3-3

ظ خود آنان است و برای حف  بر عهدهمجالس    داخلینامه  ابتكار تهیه و تصويب نظام  امروزه
نم و  پارلمان  میاستقالل  محسوب  اساسی  موضوعی  نظامايندگان،  اولین  در  نامه  شود.  داخلی 

كه در سال   ملی بوده  به تصويب مجلس مزبور رسیده    1288ايران مربوط به مجلس شورای 
بوده و بر    یآرا  ت یمقنن بر شفاف  فرضشیپكه    دشو یم  مشخص  قانون  نيا  در  یبررس  بااست.  

قانون مزبور، رأی مجلس بر سه قسم قیام و قعود،    82ماده    وفقاست.  ده  كر  حيتصر  زیامر ن  نيا
و و    علنی  بوده  موجبمخفی  رأی  83ماده    به  بر  بهاصل  تمام  گیری  در  قعود  و  قیام  صورت 
اين قانون،    90است، البته مطابق ماده  ده  شمواقعی كه در قانون مزبور قید  مگر در    ، است مسائل  

القبول است. هرگاه پانزده نفر از  كن يا حتمیذ رأی علنی با اوراق مم»در تمام مواقعی كه اخ
كنند  اً تقاضا نمايند بايد رأی مخفی گرفته شود. اسامی اشخاصی كه اين تقاضا را می اعضا كتب

 می درج خواهد شد«. در روزنامه رس
ا  پس اصول  از  متعاقب  و  اسالمی  در سال    66و    65نقالب  و  اساسی  ن  قانو   1361قانون 
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به  آيین داخلی  رسید.    تصويب نامه  اسالمی  شورای   مستفاد  زین  قانون  نيا  در  تتبع  بامجلس 
شفاف  گرددیم بر  اصل  است.    ندگانينما  یآرا   ت یكه  بوده  مقرر   124  مادهمجلس  قانون  اين 

رأد  كرمی با  اخذ  با ورقه، رأی مخفی  علنی  برقی، رأی  كلید  با  قعود،  قیام و  پنج طريق  به  ی 
با مهره بوده و  ورقه و رأ قیام و قعود و در همه موارد رأی  125وفق ماده  ی مخفی  با    گیری 

  تمامی   اسامی.  است   شده  مستثنا  قانون  اين  به موجب   كه  مواردی  در  مگر  ،است كلیدهای برقی  
  صورت   در  قانون،  اين  134  ماده  به موجب   نیز  ورقه  با  علنی  رأی  يا  مخفی   رأی  انتقاضاكنندگ 

 نامخبر  مزبور،  قانون  176  ماده   وفق  است   ذكر  شايان.  شدمی  ثبت   مجلس  مذاكرات  مشروح
  همان   مخصوص  كارت  داشتن  با   عمومی،  رسانه  نمايندگان  عنوانبه  تلويزيون  و  راديو   و  جرايد

 .كنند  منتشر  را جلسه اخبار و وندش حاضر  سهجل در توانستندمی لسه،ج
  با   و  دنداشت   حضور  جلسه  در  ومیعم   افكار  نمايندگان  عنوان به  خبرنگاران  اساس  اين  بر
  را   نمايندگان   آرای  و  نظر  توانستند می  ،بوده  قعود  و  قیام  با   گیری رأی  بر   اصل   اينكه   به   توجه

  ذكر  شايان   نكته. دهند انتشار را  ايندگاننم رأی گزارش  ارائه يا فیلم  و عكس  با  و داده تشخیص
  ی آرا لوايح، و هاطرح در گیریرأی ودنب  علنی برافزون مجلس پیشین ادوار رويه مبنای بر آنكه
به اطالع عموم    ،گرفت می  قرار  مجلس  كار  دستور  ردكه    زین  یگريد  موضوعات  در  ندگانينما
نما  برای  د،یرسیم آرای  اول مجلس،  در دوره  رأی مثال  در جلسات  موافق و مخالف  يندگان 

قید می نیز  كابینه  به  ااعتماد  و  م  گاههیچامر    نيشد  نگرفت )روزنمورد  قرار    ،یرسمامه  ناقشه 
نیز    و  23( 83-93:  1359 نشانمقنن  واكنشی  آن  رأی  به  حتی  دربانداد؛  كفايت  گیری  عدم  ره 
 (. 44: 1360 ،یرسموزنامه )ر شدمی منتشر و ثبت  آرا و  بود علنی هم وقت جمهور  رئیس
  118  ماده  در  قانونگذار  1378  سال  در  مجلس  داخلی  نامه آيینجديد    قانونتصويب    با
  و   قیام  و  ورقه  با  مخفی  ،الكترونیكی  دستگاه  با  ورقه،  با  علنی  به  منحصر  را  مجلس  در  گیریرأی
  صورت   در  كه   ست ا  الكترونیكی  دستگاه   با  گیریرأی  بر  اصل  119  ماده   مطابق   و   دانسته  قعود
.  گرفت   خواهد  انجام  ديگر  طرق  يا  قعود  و  قیام  با  گیریرأی   هفته  يک  ظرف  دستگاه  فنی  نقص

 چهارم  ( ویكیالكترون  دستگاه )با    دوم  ،با ورقه(  ی)علن  اول  موارد  در،  118  اده م  مطابق   بنابراين 
مخفی تجويز شده  صورت گیری بهگیری علنی بوده و تنها در مورد سوم رأی( رأیقعود و  امی)ق

شمارش آرا،   گیری وتسهیل رأی  منظوربهصرفاً    قانونگذار  رسدیم  نظربه  آنكه  مهم  نكته است.  
الكترونیكی را تجويز كرد  اخذ رأی با آرا    نتايج  وهیش  نيشدن ا  يیرااج  با  كهیدرحال،  دستگاه 
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 .شد دسترس  غیرقابل عموم برای عمالً
 موارد   در  منحصراً  داخلی،  نامهآيین  قانون  121  ادهم  مطابق  حاضر،  در حال  است   ذكر  انيشا
  شركت  رىیگرأى  در  كه  ىكسان  و  ممتنعان  و   الفانمخ  موافقان،  اسامى  ورقه،  با  علنی  گیریرأی

  در  شود،  قرائت   جلسه  در  نكهيا  بدون  اند،شده   خارج  تاالر  زا  رأى   اخذ  اعالم   زا  پس  اي  نكرده
  ی داخل نامهنيیآ قانون در نكهيا به  ت يعنا  با  یول  ،شودمى ثبت   مجلس مذاكرات  مشروح صورت
وجود    سمجل  مذاكرات  مشروح  یمومع  انتشار  جهت   یمهلت  و  اجرا  ضمانت   الزام،مجلس  
 . شودیمحقق نم زین یقل حدا  ت یشفاف نيدر عمل ا ،ندارد

  در   مگر  است،  یهيبد  ینظر مقنن امر   در  ندگانينما  یآرا  تی اصوالً شفاف  مذكورمراتب    بنابر
  طرح   یبررس  ضمن  زین  نگهبان  یشورا.  دشو ی م  یمخف  یمنافع مل  یكه به اقتضا  یخاص  موارد

  را   ندگاني نما  یآرا  ت یشفاف  متضمن  دموا  1378  و  1361  یهاسال  در  جلسم  یداخل  نامهنيیآ
ا   است  نداده  صیتشخ   یاساس  قانون   و  شرع   ريمغا پذ  يدیمؤ امر    نيو    كرد يرو  نيا   رشيبر 

 است.  ندگان ينما يث آرا ت ینسبت به شفاف یاساس قانون پاسدار نهاد توسط
 گيري نتيجه 

نمايندگان   .1 آرای  از  بهشفافیت  يكی  مح  هایفهمؤلعنوان  و  خوب  پارلمان  كمرانی  عیار 
نمايندگ افزونمطلوب،   عملكرد  از  مردم  اطالع  اسالمی،  بر  شورای  مجلس  در  خود  ان 

و به   كنند  تریموجب خواهد شد تا نمايندگان نسبت به رأی خود احساس مسئولیت بیش
در تعددی  صاحبان اصلی قدرت يعنی مردم بیشتر پاسخگو باشند. اين اصل دارای مبانی م

دهد ی مدرن است و بررسی تجربیات كشورهای گوناگون نشان میاسالم و انديشه سیاس
آرای    كه اطالعات  انتشار  برای  خود  خاص  مقتضیات  و  شرايط  با  مطابق  كشور  هر 

شده، تی اتخاذ كرده است. در واقع در غالب كشورهای بررسینمايندگان پارلمان، تصمیما
ارائه اطالع  بر شفافیت   فرضپیش نمايندگان در جو  آرای  لسات مختلف است مگر  ات 

اطالعا تا  شود  موجب  استثنايی  موارد  اين  آنكه  در  بماند.  مخفی  نمايندگان  آرای  ت 
صورت دقیق مشخص شده  بهصورت، موارد استثنا و عدم انتشار اطالعات بايد از پیش،  

به   نیاز  اطالعات  انتشار  عدم  سازوكار  اين  با  و  و  باشد  استدالل  گیری  تصمیم توضیح، 
 خواهد داشت. 
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ايران   .2 نظام حقوقی جمهوری اسالمی  آنكه  افزوندر  ا  پیشبر  نقالب در قانون اساسی از 
نظام  و  تصريمشروطه  مورد  نمايندگان  آرای  شفافیت  ملی  شورای  مجلس  داخلی  ح نامه 

خبرگان   مدنظرهمین امر    گذار قرار گرفته بود، در زمان تصويب قانون اساسی نیزقانون
پیشقانو  و  بوده  اساسی  اصل    فرضن  بودن   69تصويب  علنی  تالزم  نیز  اساسی  قانون 

نامه داخلی  س و آرای نمايندگان بوده است. بر همین اساس در قانون آيینمذاكرات مجل
ه شد  به شفافیت آرای نمايندگان اشار  176و    125،  124در مواد    1361مجلس در سال  

نامه داخلی  قانون آيیننگرفت ولی پس از اصالح  كه مورد ايراد شورای نگهبان نیز قرار  
سال   در  تسهیل    1378مجلس  آرا،    گیرییرأجهت  شمارش  الكترونیكی    گیرییرأو 

 رسید. نمايندگان می جايگزين قیام و قعود شد كه از آن پس تنها نتیجه آرا به اطالع

نگ .3 برربههبان  شورای  اخیر خويش ضمن  نظر  در  اساسی  قانون  پاسدار  »طرح عنوان  سی 
سه قوای  دستگاهشفافیت  نماينگانه،  آرای  شفافیت  نهادها«  ساير  و  اجرايی  را  های  دگان 

بلكه   نداد  تشخیص  اساسی  قانون  اداری  بهمغاير  نظام  اقتضای  را  آن  ضمنی  صورت 
 بر نمايندگان مجلس دانست.ساز نظارت كارآمد مردم صحیح و زمینه

ر به معروف و نهی از  له »نظارت همگانی«، »امبا عنايت به مبانی حاكم بر شفافیت از جم  .4
و »حق دسترسی آزاد به اطالعات« و همچنین   منكر«، »عدم احتجاب زمامداران از مردم«

گذاری بر  نونبنی بر »ابتنای قاگذاری مهای كلی نظام قانونسیاست   9بند    6مستند به جزء  
و جزء   كارشناسی«  »   9نظرات  در خصوص  مزبور  حدبند  مشاركت  مردم،   ی اكثرجلب 

ی« و همچنین رگذاقانو   فراينددر    یو صنف  ینهاد تخصصمردم   یقانون  ینهادها  و  نفعانیذ
نامه داخلی  قانون اساسی ضروری است كه ضمن اصالح قانون آيین  86و    84،  69اصول  
البته    مجلس، برسد.  اسالمی  شورای  مجلس  تصويب  به  نمايندگان  آرای  شفافیت  اصل 

اطالق   كه  است  استثنا  بديهی  بدون  رعايت   ظرمدنشفافیت  به  مقید  و  نبوده  نگارندگان 
 ی است. منافع عمومی و مصالح مل
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 هاداشتديا
: كميوسـتیب  قـرن در یدموكراسـ  و  »پارلمـان  عنـوان  بـا  كه(  IPU)  یپارلماننیب   هياتحاد  از  یرشگزا  در  هكانچن  .1

 یاقتصـاد امـور دپارتمان مشترک یجهان گزارش  و  شد  منتشر  2006  سال  در  مطلوب«  نيتمر  کي  یسو  به  تيهدا
 و تنوع یندگينما همچون یژگيو پنج از، 2008منتشره در سال   ینمارلاپنیب   هياتحاد  و  متحد  ملل  سازمان  یاسیس  و

 نـام کیـدموكرات یپارلمـان یهـاشـاخص مثابهبه بودن مؤثر و بودن دسترس در  ،يیپاسخگو  ت،یشفاف  جامعه،  تكثر
 (.Beetham, 2007: 7)  است شده برده
( قـانون اساسـى 85پنجم )ودتاهشـ موضوع اصل هاىنویسیكم ايمجلس  بياگر طرحى مورد تصو» -130ماده    .2
نمود مگر با تقاضاى كتبـى  شنهادیتوان آن را مجدداً به مجلس پنمى  گرياساسى تا شش ماه د  ریین تغاقع نشد بدوو

 «مجلس. بيو تصو ندهيپنجاه نفر نما

3. good governance. 
4. RESOLUTION ON PROMOTION OF DEMOCRACY ADOPTED BY HUMAN RIGHTS 
COMMISSION, 28 April 1999. 

 هـایغرب  از اسـت خـوب حرف هرچه ما كنندیم ادعا كه یكسان. است اسالم از تیشفاف  دستور  نيا  »سرچشمه.  5
 https://khl.ink/f/40746دسترسی در   قابل.«  اندنكرده  مطالعه را یاسالم  معارف و  قرآن هانيا  م،ياگرفته ادي

 «.ذْر کَفاً فَاَصْح رْ لَهُمْ ب عُیْحَ  لرَّع یَّةُ ب کَنَّت  اوَ ا نْ ظَ» .6

 «.ذ مَّت ی ب مَا أَقُولُ رَه ینَةٌ وَ أَنَا ب ه  زَع یمٌ» .7
 «.وَ إ نَّ لَكُمْ ع نْد ی أَلَّا أَحْتَج زَ دُونَكُمْ س رّاً إ لَّا ف ی حَرْبٍ» .8
 هم  را  هاآن  دارد،  وجود  موانعى  عاًاقو  اگر  هم  د؛يیبگو  را  هاشرفتیپ  و  دیده  خبر  د،یكن  یرساناطالع  مردم  به  »هم.  9

 مـردم  بـه  را  برخـورد  بعـد  میكنـ  برخـورد  ديبا  ما...  بشود  مبارزه  فساد  با  »واقعاً  و«  ديبگذار  انیم  در  مردم  با  فشفّا
 بعـد م،یبكنـ بخشتيرضـا یقو یونقان برخورد م،یكن دایپ را فاسد گروه کي اي میكن دایپ  را  فاسد  نفر  کي  م،يیبگو
ــا افتــاد؛ اتفــاق كــار نيــا ميیبگــو م،یبرســان مــردم عطــالا بــه را نیهمــ دسترســی در:  قابــل .«اســت خــوب ني

https://khl.ink/f/3139 
 از ملـت »دشـمنان«، بدهدمردم قرار   اریطور واضح در اختعملكرد خودش را به  یاسالم  ی»مسئول در جمهور  10.

 اسـت  بارآلودغ  فضاى  در.  خواهندیم  را  دلورآاغب  فضاى  تابند؛یبرنم  را  شفاف  فضاى  ؛اندحتنارا  فضا  بودن  شفاف
دسترسـی در:  قابـل .«بزننـد ضـربه رانيـا ملـت حركـت بـه  و  شـوند  کيـنزد  خودشـان  مقاصـد  بـه  توانندیم  كه

https://khl.ink/f/8070 
11. Opening Parliament. 
12 .Division Vote. 
13 .Open Vote. 

.14  Roll-Call Vote  :شود و رأی  میست  هر فبا  بر حروف الف  يندگان مبتنیمان  ههم  اسامی  گیریأی ر  نوع  اين  در
كدام ممتنع  هر  مخالف،  )موافق،  نمايندگان  روب  و  از    از   روش  اين.  دشومی  مشخص  هاآن  اسم  رویهغايب( 

 . است گوناگون كشورهای رد آرا  شفافیت ايجاد برای هاروش ترينمهم

15. Show of Hands :موافقت  خود دست داشتننگاه پايین  يا دست بردن البا   اب  نمايندگان  گیریرأی نوع اين در  
 . كنندمی اعالم را خود  مخالفت و

 .(ره. شهید دكتر بهشتی )16
 امكان  العادهفوق  و  ضروری  موارد   برای  بايد  اجماالً  كه  كنیدمی  فكر  آقايان  اگر  حال  هر  به»:  بهشتی  دكتر.  17

  استثنا   شرايط  روی  بعد  دارد،  راه  ا استثن  و  بگذاريم  بودن  علنی  رب   ار  اصل  و  بنويسیم  اينجا  را  علنیغیر  جلسه  تشكیل
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  حتی   و باشد   علنی مجلس مذاكرات بايد  همیشه و  نیست الزم  استثنا  اصوالً نه، كه كنیدمی فكر  اگر و  كنیممی  بحث
  نآ  ایشاف  اصالً  اوقات  گاهی  علنی،  گیری رأی  و  نباشد  علنی  مذاكرات  بگويیم  نیست  كافی  چون  هم،  گیریرأی

  سوم دو  جایبه  مثالً.  چیست  بدانیم  كه  بفرمايید  را  آن  شرايط  بايد  صورت  آن  در.  نیست  صالح  شرايط  آن  در  مسئله
 محكم   را  كار  كنیدمی  فكر  و  كنیدمی  شنهادپی  كه  را  شرطی  هر  پنجم،چهار  يا  چهارمسه  جایبه  يا  چهارمسه  بنويسید

 .(1802: 1364 مذاكرات، حروشم)صورت  «فرمايیدب   اضافه متن اين به  كندمی

 . تبريزی سویمو اهللآيت .18
 (.ره). شهید دكتر بهشتی 19

 . رحمانی آقای. 20

 . 91-85  : 1398  ، و همكاران   ی طاهر ؛  14-7 : 1395  ارسطا،   و   ی طاهر :  .ک ر   ت، ی شفاف   و   اسالم   رابطه   خصوص   در .    21
 صینظارت مجمـع تشـخ  یلعا  تأصلحت نظام و هیمشموالن اين قانون از جمله مجمع تشخیص م  -3ماده  »  .22

 یمجلـس و شـورا  یدر مـوارد اختالفـ  ی( قانون اساس112دوازدهم )واصل يكصد  یاجرا  ظام )فقط درمصلحت ن
موضـوع ايـن قـانون   یشهر و روستا و شوراها  یاسالم  یوزيران، شوراهات  أهی  ،یاسالم  ینگهبان(، مجلس شورا

ا به تفكیـک از اعضاء ر و آراء مأخوذه هاآنتابع  یاهنویسیكماز صحن و   مشروح مذاكرات خود را اعم  اندموظف
 پايگـاه در مـاه کيـ ظـرف داكثرحـ انـد،شـركت نكـرده یریـگیرأكه در  یموافق، مخالف، ممتنع و كسان  یاسام

 . .....«منتشر نمايند  ایخود با قابلیت خوانش رايانه  رسانیاطالع

خیر اللهیموسـی حبیـبد به محمدجواد تنـدگويان و ماعتاعان در جلسه رأی موافقان، مخالفان و ممتن  فهرست  23.
-25  ص  ،1359مهر    3مورخ    11395  مارهشوزير مشاور و سرپرست سازمان برنامه و بودجه، در روزنامه رسمی،  

 و عیاجتمـا امـور  و  كـار  وزير  صادقی  میرمحمد  به  اعتماد  رأی  جلسه  در  ممتنعان  و  مخالفان  موافقان،  فهرست  .26
 .29-28ص  ،1359 آبان 14 مورخ 11602 شماره یرسم  روزنامه در  دادگستری رزيو  یاحد  ابراهیم
 رسـمی نامـهزرو در  بـاهنر  محمـدجواد  كابینه  وزرای  به  اعتماد  یأر  جلسه  در  نعانممت  و  مخالفان  موافقان،  فهرست
 .38-44ص  ،1360 مرداد 26 مورخ 10869 شماره

 رسـمی روزنامـه در موسـوی نمیرحسی كابینه یاوزر به ادتماع رأی جلسه در نعانممت و مخالفان  موافقان،  فهرست
 .47-40ص  ،1360  آبان 11 مورخ

 اكبـرعلی و كشـور وزير عنوانبه نوری ناطق  اكبرعلی به اعتماد رأی جلسه در ممتنعان و  مخالفان  موافقان،  فهرست
 .30ص ،24/9/1360مورخ  19732ه خارجه در كابینه موسوی روزنامه رسمی به شمار روزي  واليتی
 آقـازاده  غالمرضـا  و  سـنگین  صنايع  وزير  نبوی  بهزاد  به  اعتماد  رأی  جلسه  در  نعانممت  و  الفانمخ  موافقان،  فهرست
 .37ص  ،1361 خرداد 10 مورخ 10864 شماره  به رسمی نامهزرو در  اجرايی امور در  مشاور
 نآبـا  13  مـورخ  11000  شـماره  یسمر  هروزنام  گنابادی،  هابش  استیضاح  در  ممتنعان  و  مخالفان  موافقان،  فهرست
 .34ص، 1361

خـاتمی  محمـد دیسـدوست وزير سپاه، ه محسن رفیق موافقان، مخالفان و ممتنعان در جلسه رأی اعتماد ب   فهرست
 بـه  رسـمی  زنامـهور  در  بهزيسـتی  سـازمان  سرپرسـت  و  مشاور  وزير  ایاژه  جوادوزير فرهنگ و ارشاد اسالمی و  

 .29-30 ص، 1361 نآبا 18 مورخ 11002 شماره
 .36ص ،1362 بانآ 17 مورخ 11289 شماره به رسمی  روزنامه در  ستیضاحا  مخالفان  ،موافقان  فهرست
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   نابعم

 الف( فارسي

صورت مشروح  (،  1364)  اداره كل امور فرهنگی و روابط عمومی مجلس شورای اسالمی .1
می، سالا  ینتشارات مجلس شورا، تهران: امذاکرات مجلس بررسی نهایی قانون اساسی

 .1ج 

قانون اساسی  صورت مشروح مذاکرات شورای بازنگری  (،  1381ن مجلس ) اداره كل قوانی  .2
ج  اداره كل امور فرهنگی و روابط عمومی مجلس شورای اسالمی،  ،  جمهوری اسالمی ایران 

 دوم.   چ ،  3

 مجله   ،«نظام  كلی  هایت كندوكاوی در جايگاه حقوقی سیاس »(،  1380ارسطا، محمدجواد ) .3
 . 20 ش ،درراهب

  :، قمنی تحلیلی نظام جمهوری اسالمی ایرانه مبانگاهی ب (،  1391)    ------------- .4
 . بوستان كتاب 

  حكومتی   احكام  با  نظام  كلی   های ت نسبت سیاس »طحان نظیف،    هادیمحسن و  اسماعیلی،   .5
   .35 ش ،اسالمی حقوق  پژوهشنامه ،«ايران اساسی حقوق در

 اول. چدادگستر،  هران:ت ،تاآزادی اطالع(، 1387) انصاری، باقر .6
لو »(،  1386)  --------- .7 و  مبانی  مفید   نامه  ،«اطالعات  آزادیزم  امفهوم،    ش   ،حقوقی 

 .158-137 ص، 61

 .185-180 ص، 2 شرشد،   تأمالت، مجله تیشفاف ینیباالنش(، 1397) ايزدبخش، حمید .8
كاری  ت دس  اسخگويی، شفافیت ونقش پ»  (،1383)  ده مقریزااسماعیلعلی  بولو، قاسم و   .9

 .21-23 ص، 159 ش، دارنشریه حساب ،«در مبارزه با فساد

نظرات استداللی شورای نگهبان در خصوص طرح (،  1401)  پژوهشكده شورای نگهبان .10
سه  قوای  دستگاهشفافیت  و  گانه،  اجرایی  گزارش  نهادها  یرساهای  (، 14010324)كد 

 تهران: پژوهشكده شورای نگهبان. 
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  قانون  پاسدار  ادنه  نظارت»  ،(1399)    ازندريانی  گرجی   ر كبایعلو    شهابمحمد  ند،جلیلو  .11

  اساسی  قانون   دادگاه  و  ايران   نگهبان  شورای   تطبیقی  مطالعه  قوانین؛  شفافیت   بر  اساسی 
 .1544-1525 ص ،4 ش ،عمومی حقوق  مطالعات فصلنامه  ،«آلمان فدرال

و   .12 همايون  سرنو   یریكارگبه»  (،1397)  اقبالی كیوان  حبیبی،  تعیین  عنوان    بهت  شحق 
م در  موثر  فسراهكاری  با  توسعهبارزه  بر  حق  تحقق  و  حقوق  ،  «اد  پژوهش  فصلنامه 

 . 97-69 ص، 60 ش، عمومی
 . دراک : تهران ،یدر حقوق اساس نظارت و تعادل، (1388) راسخ، محمد .13
، مشروح مذاکرات مجلس شورای اسالمی(، 1359روزنامه رسمی جمهور اسالمی ايران ) .14

 ه. یيضاق، قوه  11395 شماره

اسالمیمش(،  1359)   --------------------- .15 شورای  مجلس  مذاکرات  ،  روح 
 یه. ي، قوه قضا11602 شماره

اسالمی(،  1360)   --------------------- .16 شورای  مجلس  مذاکرات  ،  مشروح 
 یه. ي، قوه قضا10869 شماره

شورای  (،  1360)   --------------------- .17 مجلس  مذاکرات  ،  اسالمیمشروح 
 یه. يوه قضاق  ،19732 شماره

اسالمی(،  1361)   --------------------- .18 شورای  مجلس  مذاکرات  ،  مشروح 
 یه. ي، قوه قضا10864شماره 

  ش،  مشروح مذاکرات مجلس شورای اسالمی(،  1361)   --------------------- .19
 یه. ي، قوه قضا11000

شو(،  1361)   --------------------- .20 مجلس  مذاکرات  اسالمیمشروح  ،  رای 
 یه. ي، قوه قضا11002 شماره

اسالمی(،  1362)   --------------------- .21 شورای  مجلس  مذاکرات  ،  مشروح 
 یه. ي، قوه قضا11289 شماره

سمیه .22 پژوهشی  باز  پارلمان  تحقق  یبرا  یچارچوب (،  1398)  زمانی،  گزارش  مركز  ، 
 . 16891های مجلس شورای اسالمی، شماره مسلسل پژوهش
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و   .23 دستر»،  (1392)  ساالر سرویسن  حزنديه، حسن  و حق  اسنادی  به  شفافیت  آزاد  سی 

 . 134-116 ص، 89 ش، فصلنامه گنجینه اسناد ،«اطالعات
 در  شفافیت   نقش  و  خوب  حكمرانی»  ،(1389)  حامد،  نصیری  رضاعبدالحسین و  ضمیری،   .24

 . 224-173 ص، 52 ش، فصلنامه پژوهشنامه  ،«آن تحقق
 ديدگاه  از  شفافیت   اصل نی با م   یتطبیق   بررسی»   ،( 1395)   ارسطا   محمدجواد  و  محسن  طاهری، .25

، 9  ش  ،غرب   و   اسالم   حقوق   تطبیقی   هشپژو   فصلنامه   ،« خوب   حكمرانی  يهنظر   و  اسالم 
 .24-3  ص 

و  عبدالحسین .26 محمد  با  مشیتوانمندسازی خط(،  1394)  ثنائی  مهدیزاده،  عمومی  های 
مشارکت و  شفافیت  دولتی  رویکرد  مديريت  ملی  كنفرانس  نخستین  ايران: ، 

 ان. تهريت دانشگاه دانشكده مدير: لتی، تهراندوی رگذامشیخط
،  نسل سوم حقوق بشر )حقوق همبستگی((،  1383)  وكیلامیر ساعد  عسگری، پوريا و   .27

 اول.  چ، مجمع علمی و فرهنگی مجد :تهران
 اول. چ  ،7ج ،یركبیرام :تهران، فقه سیاسی(، 1384عمید زنجانی، عباسعلی ) .28
ابوالحسن .29 دولتیاسپ  یهاامنظ»(،  1380)  فقیهی،  بخش  در  مطالعافصل،  «خگويی  ت نامه 

 . 70-53 ص، 50 ش، مدیریت
 آرای   شفافیت  شفافیت؛  ،(1397)  علیزادهمحمدرضا  و    يحیی   مرتب،  ؛مجید  الماسی، .30

  های پژوهش  معاونت )مجلس  هایپژوهش  مركز  پژوهشی  گزارش   ،پارلمان  نمایندگان
 .16319 مسلسل شماره ،(اقتصادی

تحلیل  »(،  1398)  عباسیژن  بیجاويد، محمدجواد و    ؛مدمح  دیسهاشمی،    ؛، وجیههمحسنی .31
سنجی حق دسترسی عموم به اطالعات با تحقق حقوق شهروندی با تأكید  حقوقی نسبت 

 . 354-321 ص  ،62 ش فصلنامه پژوهش حقوق عمومی،، «بر نظام حقوقی ايران
حسینمحمدی   .32 و    ؛احمدآبادی،  احمد  جوادی  ش  رگزا(،  1399)  االحدعبدعلی  حكیم 

شفافیتکا طرح  درباره  نماین  رشناسی  پژوهشدگانآرای  مركز  مجلس)معاونت  ،  های 
 . 17163حقوقی(، شماره مسلسل -های سیاسی پژوهش
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بررس .33 پیش (،  1397)  یجمهور  است ي ر  کياستراتژ  هاییمركز  توجیهی  نویس  گزارش 

  http://css.ir/hgepvg، قابل دسترسی در  فافیتالیحه ش

و    مركز .34 احمد  پراكنقانون» (،  1394)  زادهمهدیی  هدممالمیری،  تقنینی  گذاری  نظام  در  ده 
 . 184-157 ص، 47 ش، فصلنامه پژوهش حقوق عمومی، «ايران

حمیدرضا .35 بر  »(،  1397)  مقدسین،  تكیه    جمهوریسرئنظارت  پاسخگويیبا  اصل    ، «بر 
 .112-95 ص،  7 ش، فصلنامه علمی تخصصی مجله حقوقی دانشگاه اصفهان

اردكاملک .36 نظامآثار قاعده  »(،  1389)  حسنم  ی،نافضلی  ،  نشریه حکومت اسالمی،  «حفظ 
 .146-108 ص، 4 ش

  ، «رانيا  یاسالم  یهورجم   یاساس  حقوق  یمبان  كتاب  نقد »  ،(1397)  میابراه  زاده،یموس .37
 .328-327 ص ،57 ش ،یانسان  علوم یهابرنامه و متون یانتقاد نامهپژوهش

ی كلی  هاو جايگاه حقوقی سیاست   یت اهمتأملی در مفهوم،  »(،  1387)  ------------ .38
 .17 ش، فقه و حقوق، «نظام

  چ دادگستر،    : ، تهران وری اسالمی ایران مختصر حقوق اساسی جمه (،  1391مهرپور، حسین )  .39
 سوم. 

، «رانی ا  یادار  یقراردادها  انعقاد  در  فساد  با  مبارزه  و  تیشفاف»(،  1390)  ناعمه، حسن .40
 .9-36ص، 4 ش، تحقیقات حقوقی مجله

 اول. چمیزان،  :، تهرانسیاسی یهاآزادی و بشر حقوق ،(1386) محمد یدس ی،مهاش .41
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