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ویژه نامه ی بررسی مجلس شورای اسالمی

نشریه ی انجمن اسالمی دانشجویان دانشگاه شهید بهشتی
(عضو دفتر تحکیم وحدت )

4
نشریه  دیدنو | شماره ی سی  و چهارم

ــاختار  ــم در س ــی از ارکان مه ــالمی، یک ــورای اس ــس ش مجل
جمهــوری اســالمی اســت کــه نقــش مهــم و تعییــن کننــده 
ــی ،  ــای سیاس ــی ه ــت ده ــا و جه ــری ه ــم گی ای در تصمی
اقتصــادی و .  .. ایفــا مــی کنــد . مــردم بــا انتخــاب نماینــدگان 
ــوص  ــی الخص ــش و عل ــور خوی ــی ام ــود ، نمایندگ ــح خ اصل
سرنوشــت سیاســی خــود را بــه آن هــا ســپرده و امیــد دارنــد 
کــه  آنــان نیــز ، بــه بهتریــن نحــو ممکــن و بــا نهایــت تــالش 
ــد .  ــه ادا گردانن ــن زمین ــود را در ای ــن خ ــت داری دی و امان
هــر چهــار ســال یکبــار بــه پــای صنــدوق هــای رای رفتــه و 
ــح  ــراد اصل ــا انتخــاب اف ــات و ب ــان انتخاب ــا شــرکت در جری ب
ــر  ــش گام ب ــور خوی ــده ی کش ــت و آین ــن سرنوش ، در تعیی
ــان  ــه بنی ــت ک ــدی اس ــس در ح ــت مجل ــد . اهمی ــی دارن م
ــه  ــن زمین ــی ره ، در ای ــام خمین ــالب ، ام ــر انق ــذار کبی گ
مــی فرماینــد : و مــن امیــد دارم کــه  مجلــس یــک  مجلــس 
ــه مجلســی کــه خــدای  اســالمی ، مجلــس عبــادت باشــد ؛ ن
نخواســته ، معصیــت در آن واقــع بشــود و بــه دیگــران اهانــت 
کننــد ؛ بــه کســی بــد بگوینــد . ایــن هــا خــالف اســالم اســت 
ــد بشــود و از نماینــدگان مجلــس شــورای اســالمی در  و نبای
ایــن عصــر و عصــر هــای آینــده مــی خواهــم کــه اگــر خــدای 
ــازی سیاســی ،  ــا دسیســه و ب ــی ب نخواســته ، عناصــر منحرف
وکالــت خــود را بــه مــردم تحمیــل نمودنــد ، مجلــس اعتبــار 
ــر  ــک عنص ــی ی ــد حت ــد و نگذارن ــان را رد کنن ــه ی آن نام
ــای  ــت ه ــه اقلی ــد و ب ــس راه یاب ــه مجل ــکار وابســته ، ب خراب
مذهبــی رســمی وصیــت مــی کنــم کــه از دوره هــای رژیــم 
 پهلــوی عبــرت بگیرنــد و وکالی خــود را از اشــخاص متعهــد 
ــه  ــته ب ــر وابس ــالمی و غی ــوری اس ــود و جمه ــب خ ــه مذه ب
ــای  ــب ه ــه مکت ــش ب ــدون گرای ــای جهانخــوار و ب ــدرت ه ق
ــه  ــد و از هم ــی و التقاطــی ، انتخــاب نماین الحــادی و انحراف
ی نماینــدگان خواســتارم کــه بــا کمــال حســن  نیــت و 
بــرادری بــا هــم مجلســان خــود رفتــار و همــه کوشــا باشــند 
ــن ، خــدای نخواســته از اســالم  منحــرف نباشــد و  ــه قوانی ک
همــه بــه اســالم  و احــکام آســمانی آن وفــادار باشــید تــا بــه 

ــل آییــد .  ــا و آخــرت نائ ســعادت دنی
بررســی ایــن جمــالت،  مــا را بــه ایــن نتیجــه مــی رســاند ، 
کــه مجلــس شــورای اســالمی و از آن مهــم تــر انتخــاب افــراد 
ــرای  ــس و اج ــن مجل ــت در ای ــرای خدم ــح و شایســته ب صال
نمایندگــی مــردم ، در جایــگاه مهمــی قــرار دارنــد و وظیفــه 
هریــک از مــا اســت کــه بــا انتخــاب صحیــح و دارای پشــتوانه 

فکــری قــوی ، بــرای هــر چــه بهتــر جامــه ی عمــل پوشــاندن 
بــه ایــن وصایــا گام برداریــم و در ایــن مســیر از هیــچ کمکــی 
ــام  ــان هــای ام ــه آرم ــرای ســرافرازی و تحقــق بخشــیدن ب ب
راحــل  و در پــی آن رهبــر معظــم انقــالب ، دریــغ نورزیــم . 
امیــد اســت در انتخابــات پیــش رو نیــز ، بــا انتخــاب صحیــح 
ــد  ــن متعه ــراد موم ــدن اف ــه روی کار آم ــش و در نتیج خوی
ــر و ســریع  ــر در پیشــبرد هــر چــه بهت ــی ، نقشــی موث انقالب
ــران  ــان ای ــور عزیزم ــالمی و کش ــوری اس ــداف جمه ــر اه ت

داشــته باشــیم . 
ــریه  ــگی نش ــان همیش ــت همراه ــالم و ادب خدم ــرض س ع
ــد  ــت خداون ــف و عنای ــه لط ــو . ب ــجویی دیدن ــی دانش سیاس
متعــال و همــکاری بــی دریــغ تمامــی دوســتان و نویســندگان 
نامــه ی  ویــژه  توانســتیم   ، نشــریه  تحریریــه ی  هیئــت 
ــرای  ــات مجلــس شــورای اســالمی را ب یازدهمیــن دور انتخاب
شــما عزیــزان آمــاده ســازیم و از ایــن بابــت بســیار خرســندیم 
. ویــژه نامــه مذکــور در حــد تــوان خویــش بــه بررســی ابعــاد 
ــه کــه  ــات مجلــس شــورای اســالمی پرداخت مهمــی از انتخاب
ــرار  ــزان ق ــما عزی ــدگان ش ــه دی ــورد توج ــت ، م ــد اس امی
گیــرد . همــواره پذیــرای انتقــادات و پیشــنهادات شــما ، 
ــد  ــتر در رون ــه بیش ــر چ ــود ه ــرای بهب ــریه ، ب ــون نش پیرام

ــتیم .  ــازی آن هس ــاده س آم
ــردبیری  ــماره از س ــن ش ــوان آخری ــه عن ــه ب ــژه نام ــن وی ای
ــن  ــای تیزبی ــگاه ه ــم ن ــو ، تقدی ــب در نشــریه ی دیدن اینجان
ــد  ــن چن ــه در ای ــدوارم ک ــد ، امی ــد ش ــما خواه ــق ش و دقی
شــماره ای کــه بنــده ی حقیــر ســردبیری نشــریه را بــر 
ــن نحــو ممکــن  ــه بهتری عهــده داشــته ام ، توانســته باشــم ب
ــه  ــرا ک ــم ، چ ــرده باش ــود را ادا ک ــن خ ــرده و دی ــل ک عم
گوینــد : پایــان ســخن بــه کــه چــه باشــد / امیــد آنکــه کنــد 

ــت  ــب رضای حل
ــی  ــب دلگرم ــواره موج ــه هم ــانی ک ــام کس ــان از تم در پای
ــم  ــی الخصــوص تی ــد ، عل ــرده ان ــاری ک ــا را ی ــوده و م ــا ب م
هیئــت تحریریــه و طراحــان گرامــی کــه در ایــن چنــد صبــاح 
، کمــال همراهــی را بــا نشــریه داشــته انــد ، کمــال تشــکر و 

ــی را دارم .  ــدر دان ق

زینب السادات قریشی محمدی
(کارشناسی علوم سیاسی)

سخن سردبیر

اول و پایان هر شعری خداست          او که سلطان شعرها و واژه هاست

ــا و  ــون ه ــه قان ــز هم ــس مرک ــی »ره« : مجل ــام خمین ام
ــت. ــدرت هاس ق

شکر که این  نامه به عنوان رسید

پیشتر از عمر به پایان رسید 

رای های بی نماینده
سارا عاقلی
(کارشناسی ارشد علوم سیاسی)

وحدت والیی انتخاب عقالیی

ــای  ــه پ ــهروندانی ک ــر ش ــد؛ تصوی ــوار باش ــاورش دش ــاید ب ش
صنــدوق هــای رای حاضــر مــی شــوند و در انتخابــات مشــارکت 
ــده و کرســی در مجلــس نمــی  ــا صاحــب نماین ــد ام مــی کنن
شــوند؛ در واقــع در هــر انتخابــات بــه ســان بــازی فوتبــال مــا 
یــک طیــف برنــده و یــک طیــف بازنــده داریــم؛ شــاید بــرد و 
باخــت بــرای یــک مســابقه و تفریــح پذیرفتــه شــده باشــد ولــی 
بــرای جایــی ماننــد مجلــس شــورای اســالمی کــه قــرار اســت 
ــد و  ــی باش ــف مردم ــی و آرای مختل ــاالری دین ــردم س تبلورم
هــر دوره اش چهــار ســال بــه طــول بیانجامــد بــه هیــچ عنــوان 

منطقــی نیســت.
ــه ایــن  امــا مشــکل مجلــس شــورای اســالمی کجاســت کــه ب

بــرد و باخــت مــی انجامــد؟
ــات  ــزاری انتخاب ــدل برگ ــد در م ــل را بای ــن دلی ــی تری اصل
ــد چــه کســانی و  ــی کن ــن م ــه تعیی ــی ک ــرد جای جســتجو ک
چگونــه وارد ســاختار پارلمانــی کشــور شــوند؛ یــک مثــال مــی 
توانــد بــه روشــن تــر شــدن ایــن ســاختار کمــک کنــد؛ در دوره 
دهــم انتخابــات مجلــس شــورای اســالمی؛ در شــهر تهــران 60 
ــه  ــات ب ــدگان در انتخاب ــرکت کنن ــد ش ــد از 100 درص درص
ــد و 40 درصــد  ــه اصــالح طلبــان رای دادن لیســت منســوب ب
دیگــر بــه لیســت ســی نفــره اصولگــران؛ امــا 60 درصــد 
شــرکت کننــدگان صاحــب 100 درصــد کرســی هــا شــدند و 
باقــی شــرکت کننــدگان علــی رغــم اینکــه 40 درصــد میــزان 
ــک کرســی نتوانســتند  ــد؛ حتــی ی ــم زده بودن مشــارکت را رق

ــد. ــه دســت آورن ب

آنچــه در اینجــا محــل بحــث اســت طیــف بنــدی گــروه هــای 
ــده ایــن  مختلــف نیســت کمــا اینکــه در دوره هــای قبــل بازن
ــد؛ در دوره هایــی ماننــد  ــات اصــالح طلبــان بودن مــدل انتخاب
انتخابــات ســال 88، باخــت اصــالح طلبــان و احســاس حــذف 
ــی  ــه م ــاند ک ــی کش ــای رادیکال ــه رفتاره ــا را ب ــدن آن ه ش
تــوان آن را یکــی از پیامدهــای مــدل انتخاباتــی فعلــی دانســت. 
 مــردم ســاالری دینــی الگــوی نظــری جمهــوری اســالمی ایران 
اســت؛ بــر طبــق ایــن نظریــه حضــور مــردم در دو ســاحت بایــد 
ــردم  ــالش م ــا ت ــدا ب ــود در ابت ــی ش ــی متجل ــام سیاس در نظ
ــورت  ــن ص ــه ای ــی ب ــام سیاس ــک نظ ــری ی ــکل گی ــرای ش ب
ــه اشــتراک گذاشــتن اقتــدار خــود،  ــا ب کــه اعضــای جامعــه ب
اقتــداری جمعــی را بــه حاکمیــت نوپــا هبــه کننــد کــه انقــالب 
ــود  ــردم ســاالری دینــی ب ــه از م ــن مرحل ــوه ی ای اســالمی جل

کــه تغییــر حکومــت را بــه دســت مــردم رقــم زد.
امــا بــر طبــق ایــن نظریــه، پــس از تشــکیل حکومــت، مــردم 
همچنــان بایــد بتواننــد در مســائل مختلــف مشــارکت داشــته 
و نظرشــان موثــر واقــع شــود کــه ایــن مشــارکت خــود 
ــاب  ــه انتخ ــرد؛ از مرحل ــی را در برمی گی ــاحت های گوناگون س
مســئولین گرفتــه تــا مشــارکت در سیاســت گــذاری هــا و تاثیر 
بــر تصمیــم مســئولین از طریــق ســاختارهای مــردم نهــاد مانند 
حــزب و NGO هــا و پــس از آن در مرحلــه آخــر امــکان نقــد 
ــات انجــام شــده از ســمت  ــه اقدام ــراض نســبت ب ــان اعت و بی

ــرای مــردم وجــود داشــته باشــد. مســئولین بایــد ب
نیــم نگاهــی بــه قوانیــن و ســاختارهای مردمــی مــا را متوجــه 
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ــر دو  ــس، ه ــده مجل ــه دو نماین ــود ک ــال ب ــاه امس ــرداد م م
ــازار  ــالل در ب ــام اخ ــه اته ــع، ب ــیون صنای ــای کمیس از اعض
ــای  ــوه واکنش ه ــارغ از انب خــودرو و طــال بازداشــت شــدند. ف
ــبت  ــی آن را نس ــک ویژگ ــاق ی ــن اتف ــه ای ــی ب ــت و منف مثب
ــرد.  ــی ک ــز م ــئولین، متمای ــول مس ــای معم ــت ه ــه بازداش ب
طبــق اصــل 86 قانــون اساســی و مــاده 77 آئیــن نامــه داخلــی 
ــی  ــف نمایندگ ــای وظای ــس در ایف ــدگان مجل ــس، نماین مجل
ــای  ــوزه ایف ــخیص ح ــتند و تش ــی هس ــت قضائ دارای مصونی
نمایندگــی بــر عهــده ی هیئــت نظــارت بــر رفتــار نماینــدگان 
اســت. هیئــت مذکــور در خصــوص ایــن دو نماینــده، عملکــرد 
آنهــا را خــارج از ایفــای وظایــف نمایندگــی تشــخیص نــداد و 
ــا از دســتور کار خــارج  ــی آنه ــه نظــر میرســد تعقیــب قضای ب
ــر  ــه نش ــابه، از جمل ــات مش ــاق و اتفاق ــن اتف ــت. ای ــده اس ش
ــات نمایندگــی  ــردم، اســتفاده از امکان ــه م ــن ب ــب، توهی اکاذی
بــرای منافــع شــخصی و ... توســط نماینــدگان مجلــس و 
ــس، همگــی  ــن مجل ــدی ای ــه ناکارآم ــی ب ــکار عموم ــان اف اذع
لــزوم بررســی ابعــاد نظــارت بــر مجلــس را یــادآور مــی شــوند. 
مجلســی کــه بــا وجــود ظرفیت هــای قانونــی بیشــمار و 
ــز اســت.  ــی عاج ــذاری از حــل مشــکالت فعل ــگاه قانون گ جای
در ادامــه ابتــدا مختصــری بــه مقولــه ی مهــار قــدرت خواهیــم 

ــت. پرداخ

لــزوم حکومــت از یــک ســو و احتمــال بــاالی انحــراف 
بــه تــالش  اندیشــمندان را  از ســوی دیگــر،  قدرتمنــدان 
در جهــت یافتــن راه هایــی بــرای مهــار قــدرت و کاهــش 

ــت  ــی در حکوم ــته اســت. حت آســیب های ناشــی از آن واداش
ــال  ــه دنب ــم ب ــد ه ــان خردمن ــک، حکمران ــای غیردموکراتی ه
ــت  ــف حکوم ــای مختل ــدرت بخش ه ــار ق ــرای مه ــی ب راه های
خــود بــوده و هســتند تــا حکومــت را در جهــت اهــداف 
ــام  ــدرت در نظ ــار ق ــت مه ــی اس ــد. بدیه ــت کنن ــود هدای خ
هــای مردم ســاالر از جایــگاه بســیار ویژه تــری برخــوردار 
ــده:  ــون اساســی جمهــوری اســالمی آم ــه قان اســت. در مقدم
«قانــون اساســی تضمین گــر نفــی هــر گونــه اســتبداد فکــری 
و اجتماعــی و انحصــار اقتصــادی می باشــد و در خــط گسســتن 
از سیســتم اســتبدادی، و ســپردن سرنوشــت مــردم بــه دســت 

خودشــان تــالش می کنــد». 
ــور  ــوان متص ــدرت را میت ــار ق ــوع مه ــی دو ن ــور کل ــه ط ب
ــه در راس  ــانی ک ــرای کس ــالم ب ــی. اس ــی و بیرون ــود: درون ب
ــه  ــی- از جمل ــد ویژگی های ــرار می گیرن ــه ق ــور جامع اداره ام
عدالــت، عقــل، تقــوا، علــم و آگاهــی- را در نظــر گرفتــه اســت 
ــم کاری  ــزش و ک ــی، لغ ــده از سرکش ــل کنترل کنن ــه عام ک
اســت و محاســبه و مراقبــه خــود شــخص ایــن مهــار را ایجــاد 
ــی  ــون اساس ــل 87 قان ــه در اص ــوگندنامه  ای ک ــد. س ــی کن م
ــه  ــوب توج ــده در چارچ ــر ش ــس ذک ــدگان مجل ــرای نماین ب
بــه مهــار درونــی قــدرت اســت؛ نماینــدگان مجلــس ســوگند 
یــاد مــی کننــد کــه ودیعــه ای کــه ملــت بــه آنهــا ســپرده بــه 
ــِف  ــام وظای ــد و در انج ــداری کنن ــادل پاس ــی ع ــوان امین عن

ــد.  ــت نماین ــوا را رعای ــت و تق ــت، امان وکال
اگرچــه مهــار درونــی بســیار خــوب اســت و در بیشــتر مــوارد 
کارایــی بیشــتری از نــوع دیگــر دارد امــا هیــچ گونــه ضمانــت 
ــل  ــذا عق ــرد. ل ــنده ک ــه آن بس ــوان ب ــدارد و نمی ت ــی ن اجرای

مهار قدرت 

انتخابــات،  برگــزاری  مــدل  کــه  می کنــد  موضــوع  ایــن 
ــب  ــراض متناس ــان اعت ــدل بی ــاد و م ــردم نه ــاختارهای م س
ــک کلمــه  ــروز نشــده و در ی ــی ب ــه ایران ــروز جامع ــاز ام ــا نی ب
بســتر مناســبی بــرای مشــارکت مردمــی بــه عنــوان دومیــن و 
مهمتریــن ســاحت مــردم ســاالری دینــی فراهــم نشــده اســت.
از بیــن ایــن ســه مرحلــه، مرحلــه اول یعنــی انتخاب مســئولین 
می توانــد بــر دو مرحلــه دیگــر تاثیــر بگــذارد و آن هــا را 
ــه  ــات ک ــزاری انتخاب ــدل برگ ــد؛ م ــهل تر نمای ــا س ــخت تر ی س
ــی شــود در کشــورهای  ــده م ــی نامی ــام انتخابات ــا نظ اصطالح
گوناگــون متفــاوت و بــر اســاس نیازهــای سیاســی و اجتماعــی 
ــی،  ــا در ســه دســته ی اکثریت ــی آن ه ــه طــور کل ــا ب اســت ام
تناســبی و مختلــط دســته بنــدی می کننــد؛ در مــدل اکثریتــی 
ــزان رای را داشــته باشــد  ــه بیشــترین می ــا گروهــی ک ــرد ی ف
صاحــب کرســی قــدرت می شــود؛ در مــدل تناســبی انتخابــات 
ــدی  ــروه بن ــل گ ــا حداق ــزاب ی ــام اح ــاس نظ ــر اس ــد ب بای
سیاســی باشــد و هــر گــروه بســته بــه درصــدی کــه رای آورده 
ــه ایــن صــورت همــه گــروه هــا  صاحــب کرســی می شــود و ب
در قــدرت صاحــب کرســی خواهنــد بــود؛ مــدل مختلــط نیــز 
ترکیبــی از ایــن دو مــدل اســت  بــه ایــن صــورت کــه برخــی 
از کرســی هــا بــا روش اکثریتــی پــر می شــود و برخــی دیگــر 

ــا روش تناســبی. ب
هــر یــک از این ســه روش براســاس تقســیم مناطــق جغرافیایی 
بــه مدل هــای جزئی تــر  اخــذ رای و نحــوه اجــرا، خــود 
ــت  ــوان گف ــی ت ــه م ــی ک ــود تاجای ــیم می ش ــماری تقس بیش
بــه انــدازه تعــداد کشــورهای موجــود مــدل انتخاباتــی وجــود 
ــات  ــون از انتخاب ــای گوناگ ــا در انتخابات ه ــن مدل ه دارد و ای
ــا شــورای شــهر و ریاســت جمهــوری قابــل  پارلمــان گرفتــه ت
ــی  ــا تمام ــر در کشــور م ــال حاض ــازی اســت؛ در ح ــاده س پی

ــود. ــزار می ش ــی برگ ــدل اکثریت ــا م ــا ب ــات ه انتخاب
ــی  ــم مبن ــه ان اشــاره کردی ــن ب ــدای مت و آســیبی کــه در ابت

بــر ایجــاد بــرد و باخــت و تعلــق گرفتــن تمــام کرســی هــا بــه 
یــک طیــف کــه برنــده انتخابــات محســوب مــی شــود ناشــی 
ــه ی  ــا دغدغ ــه ب ــی ک ــی اســت در حال ــدل اکثریت ــن م از همی
افزایــش کمیــت و کیفیــت مشــارکت، مــدل تناســبی، الگــوی 
ــدازه  ــه ان ــف ب ــر طی ــود ه ــی ش ــث م ــه باع ــت ک ــری اس بهت
ــد صاحــب کرســی  ــا نشــان دادن ــه آن ه ــردم ب ــه م ــی ک اقبال
شــوند در مثالــی کــه از انتخابــات دهــم مجلــس زدیــم چنانچــه 
الگــوی نظــام انتخاباتــی در تهــران تناســبی بــود اصــالح 
طلبــان صاحــب 60 درصــد کرســی هــا و اصولگرایــان صاحــب 
ــا مــی شــدند و تضــارب آرا در مجلــس  40 درصــد کرســی ه
ــرا و  ــا اصولگ ــم م ــس نه ــه مجل ــال آنک ــاد ح ــی افت ــاق م اتف
ــن تفــاوت نهــاد  ــود کــه ای مجلــس دهــم مــا اصــالح طلــب ب
پارلمــان را در ســطح تصمیــم گیــری دچــار آســیب مــی کنــد.
ــل  ــع حاص ــه در واق ــی ک ــا ترکیب ــط ی ــی مختل ــام انتخابات نظ
ترکیــب دو مــدل اکثریتــی و تناســبی اســت شــرایط را بــرای 
ــه الگــوی بهتــر برگــزاری انتخابــات فراهــم مــی کنــد  گــذار ب
بــه ایــن صــورت در برخــی از شــهرهای تــک یــا دو نماینــده، 
همچنــان همــان الگــوی اکثریتــی اســتفاده  شــود امــا در 
ــرا  ــی (اکث ــای انتخابات ــر حــوزه ه ــارت بهت ــه عب ــا ب شــهرها ی
اســتان ها) کــه چنــد نماینــده در مجلــس دارنــد الگــوی 

ــود. ــته ش ــه کار بس ــبی ب تناس
ــازی  ــاده س ــل پی ــوزه ای قاب ــبی در ح ــوی تناس ــه الگ چراک
اســت کــه چنــد نماینــده وجــود داشــته باشــد و بتــوان بیــن 
آن هــا تناســبی برقــرار کــرد؛ دقیــق تــر شــدن لیســت هــا یــا 
ــه مجلــس  ــرادی کــه ب ــال اف گــروه هــای سیاســی کــه در قب
ــن الگــوی  ــای ای مــی فرســتند پاســخگو باشــند از دیگــر مزای
انتخاباتــی اســت کــه بــه شناســنامه دار شــدن افــراد سیاســی 
ــس دهــم  ــد مجل ــراد مانن ــی شــود اف ــد و باعــث م ــی انجام م
ــای  ــت ه ــن در لیس ــرار گرفت ــود و ق ــی خ ــد از گمنام نتوانن

ــد. شــاخص ســود ببرن

https://tejaratnews.com/ : منابع عکس ها

 اسماعیل کوهی مقدم
(کارشناسی فیزیک)
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بــا  اســتبداد  ایجــاد  از  بــرای جلوگیــری  حکــم می کنــد 
ــرد. ــار ک ــدرت را مه ــان ق ــری صاحب ــای دیگ ابزاره

مهار بیرونی قدرت از چهار طریق میســر است: 
1(راهکارهای ساختاری 2(نظارت نهاد ها بر یکدیگر

 3(نظارت درون نهادی  4(نظارت مردمی. 
ــا  ــک و نســبت آن ب ــورد هری ــی در م ــح اجمال ــه توضی در ادام

ــه خواهــد شــد. مجلــس شــورای اســالمی ارائ
1(راهکارهای ساختاری:

  مقصــود از راهکارهــای ســاختاری ایــن اســت کــه بــر اســاس 
قانــون اساســی، سیســتم حکومــت بــه گونــه ای طراحــی 
شــود کــه حرکــت در چارچــوب آن بــه خــودی خــود، زمینــه 
ــوا  ــال، تفکیــک ق ــه طــور مث ــد. ب مهــار قــدرت را فراهــم نمای
ــن  ــی) در ای ــون اساس ــل 57 قان ــالمی (اص ــوری اس در جمه
چارچــوب بــه اجــرا درآمــده اســت. ســازوکار انتخابــات مجلــس 
ــدرت در  ــرل ق ــرای کنت ــد ســاختار ب ــای توانمن یکــی از بازوه
ــام  ــی نظ ــات، یعن ــی انتخاب ــتم فعل ــه سیس ــت، ک ــس اس مجل
انتخاباتــی حداکثــری، عمومــا بــا حــذف یــک جریــان سیاســی 
موجــب انباشــت قــدرت بــرای جریــان دیگــر در مجلــس 
ــدگاری،  میشــود. ســاختارهای درســت و کارآمــد از حیــث مان
میــان  در  راه  تریــن  مطلــوب  بــودن  کم هزینــه  و  تاثیــر 
ــه  ــت رئیس ــاب هیئ ــاختار انتخ ــتند. س ــی هس ــای بیرون ابزاره
مجلــس و کمیســیون هــا، شــفافیت آراء و عملکــرد نماینــدگان 
و ... همگــی از ابزارهــای ســاختاری هســتند کــه بررســی آنهــا 

ــن نوشــته خــارج اســت. ــه ای از حوصل
2(نظارت نهادها بر یکدیگر: 

ــاره  ــالمی اش ــوری اس ــوا در جمه ــک ق ــه تفکی ــل ب ــی قب  کم
شــد، امــا ایــن تفکیــک قــوا از نــوع نســبی اســت و نــه مطلــق. 
ــا  ــده، ام ــه ش ــا پذیرفت ــز وظیفه ه ــه تمای ــا ک ــن معن ــه ای ب
ــود دارد.  ــز وج ــر نی ــر یکدیگ ــوا ب ــارت ق ــوذ و نظ ــکان نف ام
خــود مجلــس بــه وســیله ی وضــع قوانیــن و روندهــا، از طریــق 
ــا  ــه، و ب ــرد بودج ــر هزینه ک ــبات ب ــوان محاس حساب رســی دی
ــر  ــه، ب ــوه مجری ــای ق ــوال از اعض ــتیضاح و س ــتفاده از اس اس
ــن براســاس  ــد، همچنی ــی کن ــف نظــام نظــارت م ارکان مختل
اصــل 76 و اصــل 90 قانــون اساســی، مجلــس حــق تحقیــق و 
تفحــص در همــه امــور را دارد و بایــد بــه شــکایات از عملکــرد 
ــه آنچــه  ــر هم ــارت بهت ــه عب ــد. ب ــیدگی کن ــر رس ــوای دیگ ق
ــر ســاختار سیاســی کشــور اســت  گفتــه شــد نظــارت ملــت ب
کــه بــه وســیله نماینــدگان آنــان اعمــال میشــود، امــا نظــارت 
ملــت بــر ارکان نظــام تــا جایــی بــه درســتی اعمــال می شــود 

ــه وظایــف عمــل کنــد. ــه درســتی ب کــه مجلــس خــود ب
ــد  ــق تائی ــان از طری ــورای نگهب ــی ش ــون اساس ــاس قان براس
ــات  ــی مصوب ــس و بررس ــات مجل ــای انتخاب ــت نامزده صالحی
ــه  ــه ب ــا توج ــی ب ــارت دارد. از طرف ــس نظ ــر مجل ــس ب مجل
ــس  ــد رئی ــی، برخــی معتقدن ــون اساس اطــالق اصــل 113 قان
جمهــور، نــه بعنــوان رئیــس قــوه مجریــه بلکــه بــه عنــوان نفــر 
ــرای اجــرای درســت  ــد ب دوم ســاختار سیاســی کشــور، میتوان
ــوه  ــر، ق ــد. در آخ ــارت کن ــس نظ ــه مجل ــی ب ــون اساس قان
قضائیــه هــم در مــوارد خــارج از حــوزه ی وظایــف نمایندگــی 

ــد. ــی کن ــیدگی م ــدگان رس ــات نماین ــات و اتهام ــه تخلف ب

ــدم  ــراز ع ــه در «اح ــان چ ــورای نگهب ــش ش ــورد اول نق در م
ــش  ــک نق ــس، ی ــات مجل ــی مصوب ــه در بررس ــت» چ صالحی
ــس  ــکار مجل ــی و آش ــراف کل ــری از انح ــرای جلوگی ــلبی ب س
و رونــد قانون گــذاری کشــور اســت، در مــورد دوم قانــون 
ــی  ــه جزئیــات بیشــتری نپرداختــه و عمــال راه قانون اساســی ب
بــرای اعمــال ایــن نظــارت پیش بینــی نشــده، در مــورد ســوم 
ــف  ــارج وظای ــا در خ ــدگان اساس ــات نماین ــی تخلف ــز بررس نی
ــر عهــده  ــز ب ــف میشــود کــه تشــخیص آن نی نمایندگــی تعری
ــت. ــدگان) اس ــار نماین ــر رفت ــارت ب ــه نظ ــود مجلس(کمیت خ

اینکــه اعمــال اقتــدار از ســوی قــوای دیگــر نظــام بــر مجلــس 
ــدرت  ــه رو اســت نشــان از ق ــادی روب ــای زی ــت ه ــا محدودی ب
مجلــس و جایــگاه بــاالی نماینــدگان مــردم در ســاختار 
ــداری  ــت پاس ــت مل ــه، از امان ــا آزادان ــور دارد ت ــی کش سیاس
ــدگان  ــالح نماین ــه اص ــت ک ــنی پیداس ــه روش ــس ب ــد، پ کنن

ــت. ــر نیس ــق میس ــن طری ــد از ای ناکارآم
3(نظارت درون نهادی: 

 کمیتــه نظــارت بــر رفتــار نماینــدگان، کمیســیون اصــل 90 و 
ــوان محاســبات ســه نهــادی هســتند کــه از درون مجلــس  دی
ــه  ــد. کمیســیون اصــل 90 همان گون ــس نظــارت دارن ــر مجل ب
ــوای  ــه عملکــرد ق ــق اصــل 90 ب ــه از نامــش پیداســت، طب ک
ــکایات  ــه ش ــارت دارد و ب ــس) نظ ــه مجل ــه (از جمل ــه گان س
واصلــه رســیدگی مــی کنــد. دیــوان محاســبات مســئول 
ــه نحــوی بودجــه کشــور  ــی اســت کــه ب حسابرســی از هرجای
ــز  ــس نی ــی مجل ــائل مال ــر مس ــذا ب ــود ل ــرج میش در آن خ
نظــارت دارد. و امــا کمیتــه نظــارت بــر رفتــار نماینــدگان، کــه 
در آغــاز نیــز از آن اســم بــه میــان آوردیــم و تمرکــز بحــث بــر 
آن اســت، در ســال 91 (پــس از دیــدار مقــام معظــم رهبــری 
بــا مجلــس هشــتم در ســال 89) در چارچــوب قانــون نظــارت 
ــه کار  ــاز ب ــد و آغ ــس درآم ــب مجل ــه تصوی ــدگان ب ــر نماین ب
ــس  ــدگان مجل ــر از نماین ــکل از 7 نف ــت متش ــن هیئ ــرد. ای ک
ــدگان  ــت نماین ــأن و منزل ــظ ش ــور حف ــه منظ ــه «ب ــت ک اس
و نظــارت دربــاره امــور مربــوط بــه دوران نمایندگــی در 
ــان  ــرای هم ــالمی ب ــورای اس ــس ش ــر دوره مجل ــدای ه ابت
ــون،  ــن قان ــاده دوم همی ــق م ــردد». طب ــی گ ــکیل م دوره تش
ــاره ســوء  ــه درب ــه در خصــوص «گزارش هــای واصل ــن کمیت ای
ــا و  ــده و درآمده ــی نماین ــا اخالق ــی ی ــف مال ــتفاده و تخل اس
ــار  ــه رفت ــوط ب ــای مرب ــارف وی، گزارش ه ــای غیرمتع هزینه ه
خــالف شــؤون نمایندگــی، گزارش هــای واصلــه دربــاره اعمــال 
ــد  ــه از بُع خــالف امنیــت ملــی کشــور و ســایر اعمــال مجرمان
ــاره غیبــت، تأخیــر  انتظامــی، گزارش هــای هیــأت  رئیســه درب
ــورت  ــای الزم را ص ــیدگی ه ــد رس ــده» بای ــی نماین و بی نظم
ــرای  ــی ب ــازات های ــون مج ــن قان ــاده 6 همی ــق م ــد. طب ده
نماینــدگان متخلــف در نظــر گرفتــه شــده کــه ســنگین تریــن 
ــارت اســت از:  ــان 8 مــورد ذکــر شــده عب مجــازات هــا در می
ــک  ــزان ی ــه می ــال ب ــک  س ــا ی ــاه ت ــک  م ــوق از ی ــر حق «کس
دوم»، «محرومیــت از نامــزدی بــرای عضویــت در هیــأت 
 رئیســه مجلــس و هیــأت  رئیســه کمیســیون ها» و «اعــالم 
یــک یــا چنــد تخلــف نماینــده در جلســه علنــی توســط رئیــس 
مجلــس»، بایــد اذعــان کــرد شــاید بــه جــز مــورد آخــر، ســایر 

مجــازات هــا بــه هیــچ وجــه دارای بازدارندگــی الزم نیســتند. 
ــه  احتمــاال اســم محمدباســط درازهــی، نماینــده ســراوان را ب
ــی  ــرای فحاش ــته ماج ــال گذش ــه س ــید ک ــته باش ــر داش خاط
ــرار  ــار کشــور ق ــد روزی در راس اخب وی در اداره گمــرک چن
داشــت و احساســات بســیاری از مــردم را برانگیخــت، هیئــت 
نظــارت دی مــاه ســال 97 حکــم وی را اعــالم کــرد؛ علیرضــا 
ســلیمی، عضــو هیئــت نظــارت بــر رفتــار نماینــدگان در ایــن 
بــاره گفــت: «به احتمــال زیــاد بــرای وی فقــط بنــد الــف و ب 
اعمــال شــود؛ یعنــی تذکــر شــفاهی و کتبــی به همــراه درج در 
ــده؛ البتــه کســر حقــوق هــم خواهــد داشــت.» بســیاری  پرون

ــد. ــب تلقــی کردن ــده و عجی ــد کنن ــن حکــم را ناامی ای
ــالل  ــه اخت ــم ب ــده مته ــه دو نماین ــس نســبت ب ــش مجل واکن
ــم) نیــز  ــه آنهــا اشــاره کردی ــازار خــودرو (کــه در آغــاز ب در ب
جالــب توجــه اســت و میتــوان در ایــن بخــش بــه آن پرداخــت. 
رئیــس مجلــس مــدت کوتاهــی پــس از ایــن اتفــاق بــرای آنهــا 
پادرمیانــی کــرد، پــس از آزادی بــه یکــی از نماینــدگان متهــم 
در صحــن مجلــس تریبــون داده شــد و هیئــت نظــارت عملکرد 
ــف  ــای وظای ــارج از ایف ــد روز- خ ــس از چن ــا پ ــا را - تنه آنه
نمایندگــی تشــخیص نــداد. اینکــه هیئــت نظــارت چگونــه در 
خصــوص همــه ابعــاد ایــن پرونــده بــه ایــن ســرعت پاســخ داده 
اســت خــود محــل مناغشــه اســت، امــا حتــی در صورتــی کــه 
ــدگان  ــن نماین ــی ای ــتگاه قضائ ــم دس ــارت ه ــت نظ ــم هیئ ه

ــداد،  ــخیص می ــرم تش را مج
ــای  ــت ه ــل محدودی ــه دلی ب
ــی هیــچ گاه عــزل آنهــا  قانون
ــا  ــزء گزینه ه ــی ج از نمایندگ

نبــوده اســت.
کمیتــه  عملکــرد  بررســی 
 (ethics committee) اخــالق
متحــده  ایــاالت  کنگــره 
آمریــکا میتوانــد اطالعــات 
خوبــی در اختیــار بگــذارد. 
کمیتــه ای بــا شــرح وظایــف 
تقریبــا مشــابه بــا هیئــت 
نظــارت بــر رفتــار نماینــدگان 
کارنامــه ای  امــا  مجلــس، 

ــدگان  ــر از نماین ــر؛ 6 نف ــکل از 12 نف ــاوت. متش ــیار متف س
حــزب اکثریــت و 6 نفــر از اعضــای حــزب اقلیــت. ایــن کمیتــه 
در تخلفاتــی چــون دریافــت رشــوه، فــرار مالیاتی، سوءاســتفاده 
از قــدرت در جهــت منافــع شــخصی، اعتــراض هــای جدایــی 
ــی  ــح جدای ــتن لوای ــه، نوش ــخنران جلس ــخر س ــه، تمس طلبان
طلبانــه، زبــان خــارج از شــان نمایندگــی، اظهــارات دروغ 
ــداد  ــزل و تع ــی ع ــی را از نمایندگ ــره و ... نمایندگان در کنگ
ــرار  ــت(censure) ق ــورد مالم ــن خصــوص م بیشــتری را در ای
ــه  ــش از آنک ــم پی ــن ه ــادی از متخلفی ــداد زی ــت. تع داده اس
موعــد تصمیــم گیــری در خصــوص آنهــا فــرا برســد از ســمت 
خــود اســتعفا داده اند(کــه نشــان از بازدارندگی مجــازات دارد). 
ــزارش  ــه «گ ــردن ب ــا نک ــای ورود، اکتف ــوزه ه ــتردگی ح گس
ــای  ــاوت ه ــا از تف ــازات ه ــی مج ــه» و بازدارندگ ــای واصل ه

جــدی کمیتــه اخــالق کنگــره آمریــکا و هیئــت نظــارت اســت، 
کــه اصــالح آنهــا در هیئــت نظــارت میتوانــد گام هــای بلنــدی 

ــد. ــس باش ــر مجل ــس ب ــارت مجل ــردن نظ ــد ک ــرای کارآم ب
4(نظارت مردمی:

مســئول  وزیــران  از  هریــک  اساســی  قانــون  براســاس    
وظایــف خــاص خویــش در برابــر رئیــس جمهور(اصــل 137)، 
ــر  ــران در براب ــت وزی ــات هیئ ــئول اقدام ــور مس ــس جمه رئی
ــات  ــه مســئول اقدام ــوه قضائی مجلس(اصــل 134) و رئیــس ق
ســازمان تحــت امــر خــود اســت. امــا در مــورد مجلــس شــورای 
اســالمی چنیــن ســاختاری وجــود نــدارد و هــر نماینــده فقــط 

ــت(اصل 84). ــئول اس ــت مس ــر مل در براب
ــد در  ــاره ش ــه آن اش ــون ب ــا کن ــه ت ــی ک ــارت های ــواع نظ ان
حیطــه خــروج از وظایــف نمایندگــی یــا انجــام تخلفــات 
ــت  ــدار مل ــال اقت ــرای اعم ــاالر ب ــام مردم س ــا نظ ــت، ام اس
ــطح  ــن س ــت، ای ــد اس ــا نیازمن ــن ه ــر از ای ــی فرات ــه کیفیت ب
ــا نظــارت دقیــق مــردم و مشــارکت آنهــا  از کارآمــدی تنهــا ب
میســر خواهــد بــود، کــه الزامــات اولیــه و بدیهــی آن شــفافیت 
ــا  ــدگان ب ــاط نماین ــش ارتب ــدگان و افزای ــرد نماین آراء و عملک
مردم(چــه نخبــگان و تشــکل هــا و چــه مــردم عــادی) اســت.

در بیشــتر نظــام هــای دموکراتیــک جهان و کشــورهای توســعه 
یافتــه ی سیاســی، نــه تنهــا آراء همــه نماینــدگان بــه صــورت 
ــامانه  ــه س ــرد، بلک ــی گی ــرار م ــوم ق ــار عم ــفاف در اختی ش
ــده  ــرد نماین ــار عملک ــردم اخب ــا م ــده ت ــی ش ــی طراح های
حــوزه خــود را دریافــت کــرده و بتواننــد در خصــوص آن 
اعــالم نظــر کننــد و یــا بــا ارتبــاط بــا ســایر شــهروندان 
ــده  ــه نماین ــی ب ــرای جهت ده ــی ب ــن های کمپی
بــه طــور  ایجــاد کننــد.  خــود 
مثــال میتــوان بــه ســامانه 
 «They work for you»
اشــاره  انگلیــس  کشــور  در 
ــی  ــوان مثال ــه عن ــا ب ــرد، ی ک
بــا  نماینــدگان  ارتبــاط  از 
ــات  ــه جلس ــوان ب ــردم میت م
”town hall meeting“ اشــاره 
ــورها از  ــی کش ــرد. در برخ ک
نامزدهــای انتخاباتــی تعهــد 
ــه  ــاه را ب ــداد جلســات مشــخصی در م ــا تع ــه میشــود ت گرفت
صــورت عمومــی در جلســات مردمــی حاضــر شــده و بــه 
ــرد،  ــراف ک ــه تلخــی اعت ــد ب ــد. بای ــا پاســخ دهن ســواالت آنه
اعمــال نظــارت مردمــی در اکثــر مــوارد تنهــا در انتخابــات هــا 
(و آن هــم بیشــتر متاثــر از رســانه ها) نمــود دارد. اصــالح ایــن 
وضــع نــه تنهــا بــر ســرمایه اجتماعــی نظــام مــی افزایــد بلکــه 
ــه  ــت ب ــوا و در نهای ــایر ق ــر س ــارت ب ــدن نظ ــد ش ــه کارآم ب

ــد. ــی انجام ــام م ــدی نظ کارآم
همانطــور کــه بررســی شــد، مهــار قــدرت در مجلــس و خــروج 
ــت  ــردن ظرفی ــال ک ــا فع ــی آن، ب ــوِد فعل ــرد رخوت آل از رویک
هــای موجــود ســاختاری، اصــالح نظــارت مجلــس بــر مجلــس 
و تقویــت نظــارت مــردم بــر مجلــس، بــه راحتــی در دســترس 

اســت.



تی
هش

د ب
شهی

اه 
شگ

 دان
ان

جوی
نش

 دا
می

سال
ن ا

جم
ی ان

ریه 
نش

ت )
حد

م و
کی

تح
تر 

 دف
ضو

(ع
نشریه ی انجمن اسالمی دانشجویان دانشگاه شهید بهشتی

(عضو دفتر تحکیم وحدت )

1011
ویژه نامه ی بررسی مجلس شورای اسالمی نشریه  دیدنو | شماره ی سی  و چهارم

 مهدی خطیب دماوندی
(کارشناسی ارشد حقوق عمومی)

حلقه ی مفقوده ی نظام مردم ساالر

ــن واژه  ــن و پرکاربردتری ــی از پرتکرارتری ــفافیت یک ــث ش بح
ــری و  ــع بش ــیاری از جوام ــروزه در بس ــه ام ــت ک ــی اس های
ــا  ــه تنه ــی شــود. ن ــه م ــا از آن ســخن گفت ــای دنی کشــور ه
ــارغ  ــز ف ــا نی ــانه ه ــردم و رس ــیاری از م ــه بس ــئوالن بلک مس
ــرورت  ــت و ض ــود از اهمی ــی خ ــی و جناح ــرات سیاس از تفک
ــی  ــد م ــود آن تاکی ــر وج ــد و ب ــی رانن ــخن م ــفافیت س ش
ــد.   ــی نماین ــی م ــی تلق ــی بدیه ــفافیت را مفهوم ــد و ش کنن
ــی  ــای اصل ــه ه ــی از پای ــردن یک ــی ک ــازی و علن ــفاف س ش
دیگــر، حــق  از ســوی  اســت.  و جمهوریــت  دموکراســی 
دانســتن یکــی از حقــوق اساســی انســان اســت کــه در اصــل 
ــت و  ــده اس ــد ش ــر آن تاکی ــز ب ــر نی ــوق بش ــه حق 19  بیانی
ــق  ــد. ح ــه ان ــران آن را پذیرفت ــه ای ــورها از جمل ــه کش هم
ــان  ــه آدمی ــن مفروضــه مهــم را در خــود دارد ک دانســتن، ای
ــه  ــادر ب ــوه داوری و ق ــردورز، دارای ق ــی خ ــا موجودات اساس
ــد  ــق دارن ــن رو ح ــتند و از همی ــود هس ــالح خ ــخیص ص تش
از کیفیــت تصمیماتــی کــه بــا سرنوشــت آن هــا ارتبــاط دارد 
ــه و  ــم مآبان ــار قی ــه رفت ــاس هرگون ــن اس ــر ای ــوند. ب آگاه ش

ــت.  ــن اس ــل بنیادی ــن اص ــی ای ــه ناف ــی کاران مخف

ــه  ــا ب ــات در بســیاری از کشــور ه ــه اطالع حــق دسترســی ب
ــده  ــا درج ش ــن آن ه ــه و در قوانی ــمی پذیرفت ــورت رس ص
اســت. گاه نیــز ایــن حــق چنــان بدیهــی شــمرده شــده کــه 
ــن  ــت. ای ــده اس ــده نش ــن دی ــر آن در قوانی ــه ذک ــازی ب نی
ــرد  ــی پذی ــی م ــع مل ــت مناف ــد رعای ــتثنائاتی مانن ــق، اس ح
ــا  ــرد ت ــه شــکلی تفســیر ک ــد ب ــثناها را بای ــه اس ــی اینگون ول

ــود . ــر نش ــهروندان منج ــوق ش ــه حق ــرض ب ــه تع ب

ــم و  ــا عل ــه قلمروه ــناخت در هم ــار ش ــز، معی ــالم نی در اس
یقیــن اســت و غیــر از آن یعنــی گمــان، حــدس و احتمــال، 
ــاز از  ــی نی ــان را ب ــت و انس ــاد نیس ــل اعتم ــک قاب ــچ ی هی
حــق نمــی کنــد. از ایــن رو بایــد بســترهای الزم بــرای 
اطــالع رســانی در جامعــه فراهــم و تصمیمــات در حــوزه 
ــرار  ــردم ق ــار م ــفاف در اختی ــورت ش ــه ص ــون ب ــای گوناگ ه
گیــرد. در ایــن صــورت اســت کــه تبعیــت آگاهانــه و همــراه 
بــا تعقــل مــردم از حکومــت کــه مــورد تاکیــد اســالم اســت، 
شــکل خواهــد گرفــت. بنابرایــن در آمــوزه هــای دینــی، 
ــک  ــا ی ــق ب ــند و مطاب ــا باش ــداد ه ــد آگاه از روی ــردم بای م
قائــده فقهــی، اذن در شــی اذن در لــوازم و مقدمــات آن نیــز 
مــی باشــد، از جملــه مقدمــات اصــل شــفافیت، حــق دانســتن 

ــت.  ــردم اس ــی م و آگاه

همــواره از گذشــته هــای دور دسترســی و نظــارت مــردم بــر 

پارلمــان هــا مدنظــر سیاســتمداران و حکمرانــان بــوده اســت 
ــرای  ــی ب ــا، محل ــان ه ــوال در پارلم ــل معم ــن دلی ــه همی و ب
ــد از  ــردم بتوانن ــا م ــد ت ــی ش ــی م ــش بین ــردم پی ــور م حض
نزدیــک نظــاره گــر مذاکــرات و رویدادهــا باشــند و بــا برقراری 
ــه پیشــنهادات و  ــای شــهر خــود و ارائ ــد ه ــا نماین ــاط ب ارتب
ــد.  ــور غیرمســتقیم در مباحــث شــرکت کنن ــه ط ــادات ب انتق
ایــن رویکــرد هرچنــد برگرفتــه از یــک نــگاه درســت و عمیــق 
بــه حــق مــردم در نظــارت و پایــش دائمــی نماینــدگان بــوده 
ــی  ــی و اجرای ــای فیزیک ــت ه ــل محدودی ــه دلی ــا ب اســت، ام
ــه تبــع  عمــاًل امــکان حضــور همــه ی مــردم در پارلمــان و ب

ــدارد.  نظــارت مردمــی وجــود ن

نهــاد قانونگــذاری در جمهــوری اســالمی ایــران، مجلــس 
شــورای اســالمی مــی باشــد کــه بــه عنــوان مهــم تریــن نهــاد 
ــران اســت  ــردم ای ــی م ــی اراده عموم ــه تجل ــاالر ک ــردم س م
ــن را  ــر اجــرای قوانی ــر قانونگــذاری و نظــارت ب ــه خطی وظیف
ــذاری  ــی گ ــط مش ــذاری و خ ــل گ ــد. ری ــی کش ــه دوش م ب
هــای مهــم حکومــت توســط مجلــس شــورای اســالمی تعییــن 
ــه اجــرای آنهــا هســتند.  ــت هــا موظــف ب مــی شــود و دول

ــی  ــگاه عال ــه جای ــراي رســیدن ب ــس شــوراي اســالمی ب مجل
ــی  ــاي حکمران ــن نهاده ــی از مهمتری ــوان یک ــه عن ــود ب خ
کشــور الزم اســت هرچــه بیشــتر مؤلفــه هــاي یــک پارلمــان 
ــه  ــاي هرچ ــا ارتق ــا ب ــد ت ــق بخش ــود تحق ــوب را در خ مطل
بیشــتر ایــن شــاخص هــا، مســیر توســعه و پیشــرفت کشــور 
ــه  ــوراي اســالمی ب ــس ش ــه مجل ــی ک ــود. درصورت ــم ش فراه
عنــوان نهــاد توزیــع کننــده اقتدارآمیــز ارزش هــا در جامعــه، 
شــاخص هــاي توســعه یافتگــی و پیشــرفت را در خــود ایجــاد 
ــه  ــاي غیرتوســعه یافت ــی ه ــا و ویژگ ــه ه ــد و داراي مؤلف نکن
باشــد، نمــی توانــد از عامــالن ایجــاد توســعه در جامعــه 

باشــد. 

ــی کــه تمامــی پارلمــان هــای  ــن موضوعات یکــی از مهــم تری
جهــان مطابــق بــا شــرایط و مقتضیــات خــاص خــود در 
ــا عــدم انتشــار آن سیاســت هایــی وضــع  خصــوص انتشــار ی
ــت. رأی  ــان اس ــری در پارلم ــات رأی گی ــد، اطالع ــرده ان ک
ــا و  ــت ه ــی فعالی ــه ی تمام ــت نتیج ــده در حقیق ــر نماین ه
ــده  ــرح ش ــح مط ــا و لوای ــرح ه ــوص ط ــات او در خص مطالع
اســت. لــذا شــفافیت آراء عــالوه بــر اطــالع مــردم از عملکــرد 
نماینــدگان خــود در مجلــس شــورای اســالمی، موجــب 
ــه رأی خــود پاســخگو  ــدگان نســبت ب ــا نماین خواهــد شــد ت

ــند.  باش

ــاخص  ــی دو ش ــارت عموم ــت نظ ــفافیت و تقوی ــش ش افزای
ــوند.  ــی ش ــوب م ــوب محس ــان مطل ــراي پارلم ــی ب اصل

در مجلــس شــورای اســالمی از دوره نخســت تــا دوره هفتــم، 
رأی گیــری بــا روش قیــام و قعــود و بــه صــورت علنــی انجــام 
ــه  ــده ب ــر نماین ــه رأی ه ــن صــورت ک ــی شــده اســت. بدی م
ــی  ــت نم ــی ثب ــا جای ــوده ام ــخص ب ــح مش ــا و لوای ــرح ه ط
ــتگاه  ــزودن دس ــس از اف ــتم و پ ــس هش ــت. از مجل ــده اس ش
بــه وســیله ی دســتگاه  الکترونیکــی، رأی گیــری  هــای 
ــزودن  ــا اف ــع ب ــت. درواق ــورت گرف ــی ص ــورت مخف ــه ص و ب
ــت  ــرعت و دق ــش س ــر افزای ــالوه ب ــی ع ــزات الکترونیک تجهی
در اخــذ رای از نماینــدگان مجلــس تغییــر مهــم دیگــری نیــز 
اتفــاق افتــاد کــه گویــا کســی بــه ایــن تغییــر دقــت نکــرد. در 
ــه صــورت ناخواســته  ــزات ب ــا اســتفاده از تجهی رأی گیــری ب
تمــام آراء مخفــی شــد و شــفافیت اندکــی کــه در رای گیــری 

ــت.  ــن رف ــدگان وجــود داشــت از بی از نماین

 ( IPU) بــر اســاس گزارشــی از اتحادیــه بیــن المجالــس
و گــزارش جهانــی مشــترک دپارتمــان امــور اقتصــادي و 
ــس  ــن المجال ــه بی ــد و اتحادی ــل متح ــازمان مل ــی س سیاس
منتشــره در ســال 2008 ، پنــج ویژگــی همچــون نمایندگــی 
ــترس  ــخگویی، در دس ــفافیت، پاس ــه، ش ــر جامع ــوع و تکث تن
پارلمانــی  مثابــه شــاخصهاي  بــه  بــودن  مؤثــر  و  بــودن 
دموکراتیــک نــام بــرده شــدند. امــا بــه نظــر در بررســی ایــن 
ــی  ــتن اطالعات ــتین گام، داش ــه، نخس ــاي پنجگان ــاخص ه ش

ــت.  ــان اس ــح از پارلم ــن و صری روش
ــه مجلــس  ــن، شــفافیت یکــی از ویژگــی هــاي پنجگان بنابرای
مــردم ســاالر و مطلــوب اســت. شــفافیت پارلمانــی عــالوه بــر 
ــر  ــی داشــتن و نظــارت ب ــردم در آگاه ــی م ــق حــق ذات تحق
وکالي خــود، ســبب افزایــش اعتمــاد عمومــی بــه ایــن نهــاد 
ــکان اطــالع  ــی، ام ــور پارلمان ــد شــد. شــفاف شــدن ام خواه
همــه مــردم از فراینــد قانونگــذاري و نظــارت بــر آن را پدیــد 
مــی آورد. ایــن امــر ضامــن ســالمتی و ارتقــاي بهــره وري در 

پارلمــان خواهــد بــود. 

ــار توســط آقــای  طــرح شــفافیت آراء نماینــدگان نخســتین ب
ــران در  ــهر ته ــب ش ــده اصالح طل ــی ، نماین ــواد فتح محمدج
ــت  ــان هیئ ــد. در آن زم ــرح ش ــال 1396 مط ــتم آذر س هش
رئیســه مجلــس شــورای اســالمی بــا بیــان ایــن موضــوع کــه 
ــالم  ــت، اع ــس اس ــتور کار مجل ــددی در دس ــای متع طرح ه
ــق انداخــت. در هفــده مــرداد  ــه تعوی وصــول ایــن طــرح را ب
ــس  ــده مجل ــر نماین ــی دیگ ــی دلیگان ــینعلی حاج 1397 حس
ــا 29  ــس را ب ــدگان مجل ــفافیت آراء نماین ــرح ش ــدداً ط مج
امضــا تهیــه کــرده و بــه هیئــت رئیســه مجلــس تحویــل داد. 
ــی و فتحــی،  ــن حاجــی دلیگان ــی مابی ــق ف ــرانجام در تواف س
ــرای جلــب  طــرح فتحــی در کنــار تــالش حاجــی دلیگانــی ب
ــل داده  ــس تحوی ــه هیئت رئیســه مجل ــدگان، ب ــت نماین حمای

ــخ 14 شــهریور 1397 اعــالم وصــول شــد.  شــده و در تاری
ــا مطرح شــدن ایــن طــرح، بیــش از 207 تــن از  درمجمــوع ب

نماینــدگان مجلــس بــا روش هــای مختلــف از طــرح شــفافیت 
بــا  ارائه شــده  درنهایــت طرح هــای  و  کــرده  آرا حمایــت 
ــره  ــاق دو تبص ــام «الح ــا ن ــی ب ــد و طرح ــق ش ــر تلفی یکدیگ
ــوان  ــا عن ــه ب ــس» ک ــی مجل ــه داخل ــاده 119 آیین نام ــه م ب
«شــفافیت آرای نماینــدگان در مجلــس» در فضــای رســانه ای 
ــالم وصــول  ــس اع ــی مجل ــود، در جلســه علن ــناخته می ش ش

شــد. 

مطابــق ایــن طــرح، پیشــنهاد شــد در تمــام مــواردی کــه بــه 
ــل  ــه عم ــری ب ــس رأی گی ــی مجل ــه داخل ــن نام ــب آیی موج
می آیــد و مصادیــق آن در مــاده 121 مشــخص گردیــده، 
جهــت اطــالع مــردم اســامی نماینــدگان موافــق، مخالفــت و 
ممتنــع، منتشــر  شــود. بدیــن منظــور عــالوه بــر درج اســامی 
در مشــروح مذاکــرات، هیئــت رئیســه موظــف اســت نســبت 
بــه ایجــاد ســامانه الکترونیکــی بــه طــوری کــه قابلیــت 
ــدام  ــد اق ــم باش ــت فراه ــاد مل ــرای آح ــه آن ب ــی ب دسترس

ــد.   نمای
از  نفــر   15 تقاضــای  بــا  اســتثنایی  مــوارد  همچنیــن در 
مطلــق  اکثریــت  موافــق  رأی  بــا  و  مجلــس  نماینــدگان 
ــرد.   ــام می گی ــی انج ــورت مخف ــه ص ــری ب ــران، رأی گی حاض
ــس  ــی چهارشــنبه 14 شــهریورماه 1397 مجل در جلســه علن
شــورای اســالمی یــک فوریــت طــرح شــفافیت آراء نماینــدگان 
را بــه رأی گذاشــت و در نتیجــه یــک فوریــت آن بــا 59 رأی 
ــوع  ــع از مجم ــج رأی ممتن ــف و پن ــق، 108 رأی مخال مواف
194 نماینــده حاضــر رد شــد تــا ایــن طــرح به صــورت 

ــرد.  ــرار بگی ــس ق ــادی در دســتور کار مجل ع

طــرح شــفافیت آراء نماینــدگان ســرانجام در تاریــخ 7 آذرمــاه 
ــا  ــد ام ــب ش ــی تصوی ــه داخل ــیون آیین نام 1397 در کمیس
ــت،  ــیاری داش ــاوت بس ــی تف ــرح اصل ــا ط ــور ب ــه مذک مصوب
ــه ای کــه شــفافیت آراء نماینــدگان را محقــق نســاخت.  به گون
براســاس نظــر کمســیون آییــن نامــه داخلــی، پیشــنهاد 
ــاده (124)  ــه م ــره ب ــک تبص ــاق ی ــن الح ــا ضم ــد ت گردی
آیین نامــه داخلــی مجلــس شــورای اســالمی ، در تمــام 
ــه عمــل  ــری ب ــون رأی گی ــن قان ــه موجــب ای ــه ب ــواردی ک م
می آیــد، صرفــا اســامی نمایندگانــی کــه در هــر مرحلــه 
در رأی گیــری شــرکت نمی کننــد در مشــروح مذاکــرات و 
پایــگاه اطالع رســانی الکترونیکــی مجلــس، بــرای اطــالع 
ــفافیت آراء از  ــرح ش ــب ط ــن ترتی ــه ای ــود. ب ــت  ش ــوم ثب عم
اســاس دچــار تغییــر شــد و از اهــداف طراحــان خــود فاصلــه 

ــت.  گرف

ــز  ــا و مرک ــکده ه ــون در اندیش ــم اکن ــه ه ــانی ک کارشناس
پژوهــش هــای مجلــس در حــال تعامــل بــا مجلــس و 
نماینــدگان هســتند، انبوهــی از ایــرادات و مفاســد را در 
محرمانگــی آراء شناســایی کــرده انــد کــه منجــر بــه کاهــش 
کیفیــت رأی گیــری در مجلــس شــده اســت . از جملــه ایــن 
اشــکاالت مــی تــوان بــه عــدم مشــارکت برخــی از نماینــدگان 
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بــا ایــن حــال، هرچنــد شــفافیت آراي نماینــدگان یــک 
مکانیــزم کلیــدي بــراي دســتیابی بــه پاســخگویی بهتــر 
مجلــس اســت و ســبب افزایــش آگاهــی مــردم دربــاره عملکرد 
مجلــس و در نهایــت ســبب افزایــش ســرمایه اجتماعــی ایــن 
ــایر  ــارب س ــا تج ــود، ام ــی ش ــور م ــی در کش ــاد حکمران نه
کشــورها نشــان مــی دهــد کــه اجــراي شــفافیت آراي 
نماینــدگان نیازمنــد بســترهاي مناســب سیاســی و اجتماعــی 
اســت تــا بتوانــد پیشــران یــک حکومــت مطلــوب باشــد. اگــر 
ــم نباشــد ممکــن  ــی فراه ــن بســترهاي سیاســی و اجتماع ای
ــا  ــه صــورت مطلــوب تحقــق پیــدا نکنــد ی اســت انتظــارات ب
بــا پیامدهــا و آثــار نامطلوبــی همــراه باشــد؛ از جملــه اینکــه 
ــد و  ــت نمای ــس تقوی ــرد مجل ــم را در عملک ــه پوپولیس زمین
نماینــدگان بــراي جــذب تــوده آرا در هنــگام تعــارض منافــع 
ــی  ــه محل ــاب گزین ــه انتخ ــی ب ــی و مل ــع محل ــان مناف می
بپردازنــد. همچنیــن احتمــال دارد بــا علنــی 
از  نگرانــی  نماینــدگان،  آراي  شــدن 
ــا رد  ــن ی ــرار گرفت ــب ق ــورد تعقی م
ــی  ــل سیاس ــه دالی ــت ب صالحی
افزایــش یابــد و ازایــن رو رفتــار 
رأي دهــی آنــان را تحــت تأثیــر 

ــرار دهــد.  ق

اصلــی  دشــواری  بنابرایــن، 
ــظ  ــان حف ــه می ــراری موازن برق
اســتقالل و آزادی نماینــده در 
ــت  ــارات و صالحی ــال اختی اعم
و  ســو  یــک  از  خــود  هــای 
پذیــری  مســئولیت  و  بــودن  پاســخگو 
نماینــدگان بــه عنــوان دارنــدگان اصلــی مناصــب عمومــی از 

ســوی دیگــر اســت. 

ــدگان، آزادی  ــدن آراء نماین ــفاف ش ــا ش ــا ب ــتی آی ــه راس ب
ــه نظــرات کارشناســی و ترجیــح منافــع  عمــل آن هــا در ارائ
ــرای  ــه ب ــده ک ــود و نماین ــی ش ــدود م ــی مح ــر محل ــی ب مل
ــد،  ــی بین ــردم م ــاج رأی م ــود را محت ــی، خ ــداوم نمایندگ ت
ــردم در  ــر م ــب نظ ــرای جل ــه ب ــوام فریبان ــات ع ــه اقدام رو ب

ــی آورد؟   ــه م ــوزه ی انتخابی ح
آیــا شــفافیت آراء در تمامــی رأی گیــری هــای مجلــس 

شــورای اســالمی، امــری الزم و صحیــح اســت؟ 
آیــا شــفاف شــدن آراء نماینــدگان موجــب رد صالحیــت 
ــان  ــورای نگهب ــط ش ــدی توس ــای بع ــات ه ــا در انتخاب آن ه
نخواهــد شــد؟ آیــا در ایــن صــورت مصونیــت حقوقــی 

نماینــدگان از بیــن نخواهــد رفــت؟ 

 فاطمه ریاحی
(کارشناسی حقوق)

شفافیت حق مسلم ماست

شــفافیت یکــی از اصــول اداری از ویژگــی هــا ی مــردم ســاالر 
ــدارک و  ــناد م ــی اس ــودن تمام ــترس ب ــی در دس ــه معن و ب

ــم میشــود. ــه اتخــاذ تصمی ــه منجــر ب ــی اســت ک مقدمات
ــه  ــان را در س ــفافیت پارلم ــا ش ــیم ت ــه در تالش ــن مقال در ای
وامــوال و دارایــی هــای  تبلیغاتــی  ســطح هزینــه هــای 

نماینــدگان و شــفافیت آرا بررســی کنیــم.
بــه طــور کلــی نظــارت بــر ســاختار هــای قــدرت عمومــی بــه 
ــی شــود. و شــفافیت  ــی و خارجــی تقســیم م دو دســته داخل
ــا  ــی ب ــدرت عموم ــل اعمــال آن از خــارج ازســاختار ق ــه دلی ب
ــی  ــت و عل ــی اس ــارت بیرون ــوع نظ ــا از ن ــانه ه ــکاری رس هم
ــر  ــل تاثی ــه دلی ــدید ب ــای ش ــت اجراه ــتن ضمان ــم نداش رغ
ــت  ــک اهمی ــع دموکراتی ــی در جوام ــکار عموم ــر اف ــذاری ب گ

ــژه ای دارد. وی
در زمینــه هزینــه تبلیغاتــی انتخابــات بــا دوقانــون الزم االجــرا 
ــات کــه از  مواجــه هســتیم: ابتــدا سیاســت هــای کلــی انتخاب
ــک  ــد ی ــرای بن ــتای اج ــری در راس ــم رهب ــام معظ ــوی مق س
ــد 4 آن  ــت و بن ــده اس ــالغ ش ــی اب ــون اساس ــل 110 قان اص
اشــاره مــی دارد: در تعییــن حــدود و نــوع هزینــه هــا ومنابــع 
ــع و هزینــه  مجــاز وغیــر مجــاز انتخاباتــی شــفاف ســازی مناب
هــای تبلیغاتــی داوطلبــان وتشــکل هــای سیاســی و اعــالم بــه 
ــن  ــر آن و تعیی ــق ب مراجــع ذی صــالح و اعمــال نظــارت دقی

ــی.  ــات مال ــا تخلف شــیوه و چگونگــی برخــورد ب
ــورای  ــس ش ــی، مجل ــای کل ــت ه ــن سیاس ــتای همی درراس
ــی  ــان بررس ــاری در جری ــال ج ــن س ــالمی در 26 فروردی اس
ــورای  ــس ش ــات مجل ــون انتخاب ــوادی از قان ــالح م ــرح اص ط
اســالمی شــفافیت مالــی تبلیغــات انتخاباتــی نماینــدگان 
مجلــس را تصویــب کرد.ایــن دو قانــون بــه یقیــن نقشــه راهــی 
ــفافیت و  ــت ش ــه در آن عدال ــت ک ــده اس ــات آین ــرا انتخاب ب
ــه هــای  ــده مــی شــود . چــرا کــه شــفافیت هزین ســالمت دی
ــد  ــادی را خواه ــاد اقتص ــت و فس ــوی ران ــا جل ــی قطع انتخابات

ــت. گرف
ــدگان  ــای نماین ــی ه ــوال و دارای ــفافیت ام ــر ش ــطح دیگ س
ــای  ــی ه ــوال و دارای ــه ام ــفافیت در زمین ــت ش ــت. ظرفی اس
ــه صــورت  ــون اساســی ب ــود اصــل 142 قان ــا وج مســئولین ب
ــس  ــا رئی ــر ب ــن ام ــار ای ــت و اختی ــته اس ــود داش ــوه وج بالق
ــالم  ــت و اع ــه اســت.در ســال جــاری ســازوکار ثب ــوه قضائی ق
عمومــی امــوال و دارایــی هــای مســئولین توســط رییــس قــوه 
ــون ســامانه ثبــت آن درحــال  ــه ایجــاد شــد و هــم اکن قضایی
ــن  ــوص آیی ــت در خص ــز اهمی ــه حای ــا نکت ــت ام ــت اس فعالی
نامــه اجرایــی ایــن اصــل قانــون اساســی, عــدم ضمانــت اجــرا 
ــئوالن  ــرف مس ــکاری از ط ــات و هم ــت اطالع ــدم ثب ــرای ع ب

اســت.
امــا ســطح ســوم شــفافیت کــه بــر خــالف میــل عمومــی هنــوز 
ــت  ــس روبروس ــدگان مجل ــت نماین ــا مقاوم ــا ب ــور م در کش
شــفافیت آرای نماینــدگان اســت. طــرح شــفافیت آرا طرحــی 

ــد  ــری، تعهــد و پاســخگویی را پیام ــه مســئولیت پذی اســت ک
ــی  ــرات کارشناس ــازد و نظ ــی س ــدگان م ــروری رای نماین ض
ــک ســویه جناحــی  ــای ی ــت ه ــت و موافق ــن مخالف را جایگزی
و سیاســی مــی کنــد و البتــه نقــد و نظــر کارشناســانه 
ــه  ــد.  البت ــی ده ــت م ــی اولوی ــری سیاس ــطحی نگ ــر س را ب
منظــور از آرا همــه عملکــرد نماینــدگان اعــم از رای, ســاعات 
فعالیــت, متــن ســخنرانی هــا و نظــرات کارشناســی و بــه طــور 
ــف  ــام وظای ــتای انج ــده در راس ــک نماین ــه ی ــه آنچ ــی هم کل

ــد. ــی ده ــی انجــام م نمایندگ
 متــن طــرح مذکور به این شــرح اســت: تمامی شــوراها، مجامع 
و نهادهــای مؤثــر در فرآینــد قانونگــذاری و همچنیــن نهادهــای 
تصمیم گیرنــده ای کــه دارای صالحیــت سیاســت گذاری یــا 
ــورای  ــس ش ــه مجل ــتند، از جمل ــررات هس ــون و مق ــع قان وض
ــام،  ــت نظ ــخیص مصلح ــع تش ــت وزراء، مجم ــالمی، هیئ اس
شــوراهای عالی انقــالب فرهنگــی و فضــای مجــازی، شــوراهای 
اســالمی شــهر و روســتا و خبــرگان رهبــری و شــورای نگهبــان 
ــه علنی ســازی رأی اعضــاء و انتشــار آن و مذاکــرات  موظــف ب

ــند. ــود می باش ــی خ در درگاه اینترنت
تبصــره ــــ در مــورد مصوبــات شــورای عالی امنیــت ملــی، ایــن 

اقــدام پــس از رفــع مراحــل طبقه بنــدی قابــل انجــام اســت
ــس و پخــش از  ــوم جلســات مجل ــودن عم ــی ب ــا وجــود علن ب
رســانه هــای مختلــف امــا جزییــات رای و نظــر نماینــدگان و 
ــا  ــده آنه ــادر ش ــی و ص ــده و رای قطع ــر نماین ــداد آرای ه تع
ــده  ــر نماین ــرد ه ــی عملک ــرای ارزیاب ــت، و ب ــخص نیس مش
ــده او  ــادر ش ــت، آرای ص ــور و فعالی ــاعات حض ــر س ــالوه ب ع
ــز اهمیــت اســت. چنیــن شــفافیتی از عــدم شــرکت  ــز حائ نی
ــری  ــا جلوگی ــری ه ــا و رای گی ــدگان در بحــث ه ــال نماین فع
مــی کنــد و بــا ارائــه نظــرات دقیــق و کارشناســی شــده شــاهد 

ــود. ــم ب ــری خواهی ــد ت ــات کارآم مصوب
ــی شــوند.گروه  ــه دو دســته تقســیم م ــن طــرح ب ــان ای مخالف
اول آشــکار شــدن همــه نظــرات و آرای نماینــدگان را موجــب 
ــان و  ــرای آن ــدگان و ایجــاد مزاحمــت ب ــوق نماین ــع حق تضیی
ــه  ــه البت ــد ک ــی دانن ــی م ــای سیاس ــازی ه ــن فضاس همچنی
ــام  ــدگان در انج ــت نماین ــل مصونی ــه دلی ــوق ب ــتدالل ف اس

ــی اســاس اســت. ــی شــان ب ــف نمایندگ وظای
گــروه دوم مخالفــان ایــن طــرح را ناقــص مــی داننــد و طــرح 
ــفافیت  ــالوه برش ــه ع ــد ک ــی کنن ــنهاد م ــری را پیش ــع ت جام
عملکــرد نماینــده در داخــل مجلــس شــفافیت وظایــف و 
ــم از  ــز اع ــا را نی ــفر ه ــا و س ــت ه ــا در ماموری ــرد آنه عملک
هزینــه ســفر هــا، علــت ســفر و نتیجــه را ضــروری مــی داننــد.

ســخن آخــر اینکــه تصویــب نشــدن ایــن طــرح نشــانگر 
حمایــت ظاهــری وکالی مــردم از شــفافیت و مقابلــه بــا 
خواســت عمومــی مــردم اســت و ضــرورت وجــود چنیــن 
شــفافیتی شــاید بیــش از همــه در همیــن طــرح کــه بــا 190 
ــرد،  ــق کســب ک ــا 69 رای مواف ــا تنه ــه صحــن آمدام امضــا ب

ــود. ــی ش ــخص م مش

کارشناســانی کــه هــم اکنــون در اندیشــکده هــا و 
ــا  مرکــز پژوهــش هــای مجلــس در حــال تعامــل ب
مجلــس و نماینــدگان هســتند، انبوهــی از ایــرادات 
ــرده  ــایی ک ــی آراء شناس ــد را در محرمانگ و مفاس
انــد کــه منجــر بــه کاهــش کیفیــت رأی گیــری در 

مجلــس شــده اســت .

مجلــس در رأی گیــری، بــی اطالعــی برخــی از نماینــدگان از 
دســتور جلســه، عــدم مطالعــه ی کافــی نماینــدگان پیرامــون 
طــرح هــا و لوایــح مطــرح شــده، تصویــب بســیاری از طــرح 
ــدگان ، رأ  ــیاری از نماین ــر بس ــالم نظ ــدون اع ــح ب ــا و لوای ه
ــا حزبــی،  ــر اســاس منافــع شــخصی ی ی دهــی نماینــدگان ب
امــکان فریــب عمــوم مــردم و عــدم مســئولیت پذیــری 

ــرد.  ــاره ک ــود اش ــه آراء خ ــبت ب ــدگان نس نماین
طبیعــی اســت کــه در شــرایط محرمانگــی نــه رســانه هــا، نــه 
گــروه هــای اجتماعــی و نــه شــهروندان مســئول نمــی تواننــد 
ــی کــرده و در راســتای رســیدگی  عملکــرد نماینــده را ارزیاب
ــن  ــد. بنابرای ــه کنن ــی مطالب ــر همگان ــی و خی ــع مل ــه مناف ب
ــدد از  ــن مج ــود را در رای گرفت ــای خ ــه بق ــی ک نمایندگان
ــمت  ــه س ــی ب ــور طبیع ــه ط ــد ب ــی بینن ــه م ــوزه انتخابی ح
ــی  ــوق داده م ــی س ــر مل ــی ب ــای محل ــت ه ــح اولوی ترجی

ــوند.   ش
ــات  ــت و اطالع ــاالر ، کل حکوم ــردم س ــه م ــک جامع در ی

ــان و  ــق دارد و حاکم ــردم تعل ــه م ب
مدیــران جامعــه بــه طورمســتقیم 
و  نماینــده  غیرمســتقیم  یــا 
وکیــل مــردم هســتند. شــفافیت، 
ــث  ــوری در مباح ــی مح موضوع
کالن حکومــت هــای مردم ســاالر 
و صــالح اداره عمومــی اســت تــا 
ــه  ــی آزادان ــه دسترس ــا ک آن ج
بــه اطالعــات و علنــی بــودن آن 
را شــرط مقــدم مقابلــه بــا فســاد 

ــای  ــام ه ــت پاســخگویی مق و تقوی
ــد.  ــته ان ــی دانس عموم

ــول  ــز در اص ــران نی ــالمی ای ــوری اس ــی جمه ــون اساس قان
شــصت ونهــم و هشــتادوچهارم بــه درســتی بیــان مــی 
ــی  ــد علن ــالمی بای ــوراي اس ــس ش ــرات مجل ــه مذاک دارد ک
باشــد و گــزارش کامــل آن از طریــق رادیــو و روزنامــه 
ــر  ــن ه ــود. همچنی ــر ش ــوم منتش ــالع عم ــراي اط ــمی ب رس
ــن  ــد و ای ــی دان ــت مســئول م ــر تمــام مل ــده را در براب نماین
ــر  مســئولیت موجــب تعهــد و پاســخگویی نماینــدگان در براب
ملــت مــی شــود. بــا توجــه بــه آنکــه آراي نماینــدگان موجــب 
ــود الزم  ــی ش ــهروند م ــر ش ــراي ه ــف ب ــق و تکلی ــاد ح ایج
ــبت  ــردم نس ــی م ــکان ارزیاب ــدن ام ــم ش ــت فراه ــت جه اس
ــود،  ــخگویی وکالي خ ــري و پاس ــئولیت پذی ــزان مس ــه می ب
ــه  ــی ب ــون اساس ــب قان ــن ترتی ــود. بدی ــر ش ــان منتش آرایش
ــفافیت  ــرورت ش ــور ض ــمی کش ــند رس ــن س ــوان باالتری عن
پارلمانــی را بــه عنــوان یکــی از ویژگــی هــاي مجلــس 

ــت.  ــرده اس ــی ک ــش بین ــوب پی مطل
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 احسان رشید
(کارشناسی شیمی)

سخن آخر رویای استکبار ستیزی

از ابتــدای انقــالب دو تفکــر متفــاوت در مــورد انقــالب اســالمی 
وجــود داشــته اســت؛ برخــی معتقدنــد انقــالب اســالمی هماننــد 
ســایر انقــالب هــای جهانــی در یــک مقطــع زمانــی و جغرافیایی 
ــالمی  ــوری اس ــد و جمه ــام ش ــت، تم ــوع پیوس ــه وق ــاص ب خ
ــد  ــه بای ــن جمهــوری اســالمی اســت ک مســتقر شــد؛ حــال ای
ــا مســائل و چالــش  راه را ادامــه دهــد و مثــل بقیــه کشــورها ب
ــرم کنــد. عقیــده ی دوم، انقــالب  هــای خــود دســت و پنجــه ن
ــوری  ــدان جمه ــه در گل ــد ک ــی می دان ــد گیاه اســالمی را مانن
اســالمی روییــده و پــرورش یافتــه اســت و نــه تنهــا انقــالب بــه 
مثابــه ی گیــاه داخــل ایــن گلــدان در حــال رشــد اســت بلکــه 
جمهــوری اســالمی بــه مثابــه ی گلــدان ایــن گیــاه بایــد خــود 
ــن  ــی ای ــل بزرگ ــداری و تحم ــت نگه ــا ظرفی ــد ت را موســع کن
گیاه (انقــالب) را داشــته باشــد. نــگاه اول تفکــر انقالبــی را 
ــر  ــال تفک ــد و مج ــدود می کن ــور مح ــای کش ــه درون مرزه ب
ــه  ــی ک ــد؛ در حال ــلب می کن ــان س ــی را از انس ــیع و جهان وس
ــد  ــزرگ می دان ــده ی ب ــک دهک ــد ی ــان را مانن ــگاه دوم، جه ن
و در تــالش اســت تفکــر خــود را در تمــام نقــاط ایــن دهکــده 
ــود کــه  تســری دهــد. هــدف اصیــل انقــالب از ابتــدا همیــن ب
نهضــت خمینــی را وســیله ای بــرای گســترش تفکــر انقالبــی در 
دنیــا و آمــاده کــردن ایــن دهکــده بــرای پذیــرش والیــت امــام 
ــودن  ــر محــدود ب زمــان می دانســت. البتــه تفکــر اول (مبنــی ب
در مرزهــا) در بیــن سیاســتمداران و متفکــران هیــچ گاه از بیــن 
نرفتــه اســت و همچنــان عــده ای در تالش انــد تــا تفکــر اصیــل 
ــت  ــه فعلی ــد ک ــای کشــور کنن ــرز ه ــه م ــی را محــدود ب انقالب
ــا.  ــری همان ــدن انقالبی گ ــح ش ــا و ذب ــدف همان ــن ه ــن ای یافت
بــه نظــر مــی رســد ایــن تفکــر یکــی از ریشــه ای تریــن عوامــل 
بــه رکــود کشــیده شــدن قــوای ســه گانه بــه خصــوص مجلــس 

شــورای اســالمی اســت.
ــه حــدی از وادادگــی رســیده اســت کــه  امــروز، مجلــس مــا ب
ــلفی  ــی س ــی خارج ــخصیت سیاس ــالن ش ــا ف ــش ب نمایندگان

ــت  ــه دس ــوند ک ــی ش ــدا م ــرادی پی ــش اف ــد، درون می گیرن
ــه  ــه  ای ک ــوه ی مجری ــند! ق ــه را می بوس ــوه ی مجری ــس ق ریی
ــر آن نظــارت کننــد! مجلســی را شــاهدیم کــه یکــی از  ــد ب بای
عقــب مانــده تریــن مجلــس هــا در قوانیــن مهاجرتی و شــفافیت 
اســت و عــده ای درونــش در رای گیــری بــرای محکومیــت رژیــم 
صهیونیســتی رای منفــی می دهنــد. ممکــن اســت ایــن اتفاقــات 
اکثریــت نماینــدگان مجلــس را شــامل نشــود ولــی مشــاهده ی 
حتــی یــک مــورد از ایــن نــوع رفتارهــا نیــز در مجلســی 
ــرای  ــده اســت. ب ــران کنن ــودن دارد نگ ــای اســالمی ب ــه ادع ک
ــه  ــتیزی ک ــتکبار س ــردن از اس ــت ک ــی صحب ــون مجلس همچ
الزمــه اش قدرتمنــدی و عــزت اســت شــبیه یــک رؤیــا اســت. 
چگونــه از همچــون مجلســی مــی تــوان انتظــار تصویــب الیحــه 
ــوان  ــه مــی ت ــکا و نوچــه هایــش داشــت؟ چگون ــه آمری ای علی
انتظــار داشــت کــه بــه صــدای اســالم در مقابــل قانونــی شــدن 
همجنس بــازی بــدل شــود؟ چگونــه مــی تــوان انتظــار حمایــت 
ــورها را  ــایر کش ــوم س ــلمانان مظل ــترده از مس ــد و گس کارآم

داشــت؟
ــن  ــتان م ــت در دس ــن وضعی ــود ای ــرای بهب ــدم ب ــتین ق نخس
ــاختار  ــه در س ــی ک ــف های ــام ضع ــا تم ــرار دارد. ب ــما ق و ش
ــن  ــگ تری ــر رن ــردم پ ــان م ــود دارد، همچن ــا وج ــی م انتخابات
نقــش را در انتخــاب آینــده دارنــد. الزمــه ی بــه ظهــور رســاندن 
استکبارســتیزی در مجلــس انتخــاب افــرادی اســت کــه بــزرگ 
مــی اندیشــند، ترســی از مــورد حملــه و شــماتت قــرار گرفتــن 
ــه  ــردن ب ــغول ک ــا مش ــردم را ب ــد، م ــتکبرین ندارن ــط مس توس
ــل  ــان مث ــد و روحش ــی دهن ــب نم ــت فری ــم  اهمی ــائل ک مس
ــی  ــا نمایندگان ــتند. م ــی نیس ــت و خریدن ــد اس ــی بلن خمین
ــذ و  ــگاه ناف ــا ن ــه ب ــم ک ــی خواهی ــه م ــهید دیالم ــون ش همچ
ــای  ــم ه ــا تصمی ــالب را ب ــال دوم انق ــان 40 س ــده نگرش آین

ــازند. ــون بس ــم اکن ــت از ه درس

ما شریک غم همه مظلومین جهان هستیم. و پشتیبان همه مظلومان جهان. باید مظلومان جهان که هستند خودشان قیام کنند بر 
ضد مستکبرین؛ مستضعفین نباید بنشینند که دولت هایشان این کار را بکنند؛ خودشان انجام بدهند.1

»به من گزارش دادند که در همین قضایای اخیر، کنگره ی آمریکا -این آمار جالبی است- در سالهای ۹۶ و ۹7، 22۶ طرح و الیحه 
علیه جمهوری اسالمی، یا تصویب کرده، یا ارائه کرده! 22۶ طرِح ضّدیّت و خباثت علیه جمهوری اسالمی؛ شرارت است دیگر. حاال 

البّته اینجا من یک ِگله ای هم از مجلس خودمان بکنم: مجلس شورای اسالمی خودمان چند طرح و الیحه در مقابل خباثتهای آمریکا 
ارائه کرده اند یا تصویب کرده اند؟«2

  1صحیفه امام، جلد 14، ص 139
   2 بیانات در اجتماع زائران و مجاوران حرم رضوی- 98/1/1 (پس از گذشت حدود 9 ماه از این سخن همچنان تعداد مصوبات مجلس در این زمینه به تعداد انگشتان یک دست هم نمی رسد!)
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راه ارتباطی با ما

پیشنهادات و انتقاداتتان را با ما در میان بگذارید.


