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مقدمه
براساس داليل توجيهي طرح ،جهت اجراي كامل مفاد اصل شصتونهم قانون اساسي كه مقرر ميدارد
«مذاكرات مجلس شوراي اسالمي بايد علني باشد و گزارش كامل آن از طريق راديو و روزنامه رسمي براي
مشخصات طرح

اطالع عموم منتشر شود  »...و ضرورت آگاهي آحاد ملت از نتايج حاصله از جلسات مجلس ،تصويب قوانين

دوره دهم ـ سال سوم

متقن ،مؤثر و كارآمد ،الحاق دو تبصره به ماده ( )119قانون آييننامه داخلي مجلس شوراي اسالمي در
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راستاي شفافيت آراي نمايندگان محترم ضروري است.
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معاونت پژوهشهاي
سياسي ـ حقوقي

در دنياي امروز يكي از راههاي اصلي مبارزه با فساد ،افزايش شفافيت و بهرهگيري از نظارت افكار عمومي
براي كنترل و هدايت اقدامات تصميمگيران و سياستگذاران است .شفافيت آرا بهعنوان يك جزء از شفافيت
عملكرد نمايندگان پارلمان مطرح است كه ديگر اجزاي آن شامل انتشار اطالعات مرتبط با مأموريت
نمايندگان ،حضور و غياب ،هزينه دفاتر و ...ميباشد .البته رأي هر نماينده نتيجه تمامي فعاليتها و اقدامات
او درخصوص طرحها و لوايح و بهعنوان بارزترين وجه كاركرد نمايندگي ايشان مطرح شده است.

دفاتر :مطالعات سياسي

تجارب كشورهاي گوناگون نشان ميدهد هر كشور مطابق با شرايط و مقتضيات خاص خود براي انتشار

مطالعات حقوقي
مطالعات اقتصاد

اطالعات آراي نمايندگان پارلمان ،تصميماتي را اخذ كرده است .درواقع در غالب كشورها ،پيشفرض بر شفافيت

مطالعات ارتباطات و

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

بخش عمومي
فناوريهاي نوين

مشخصات گزارش

نمايندگان مخفي بماند .در اين صورت موارد استثنا و عدم انتشار اطالعات هم بايد از پيش بهصورت دقيق
مشخص شده باشد و با اين سازوكار ،عدم انتشار اطالعات نياز به توضيح ،استدالل و تصميمگيري خواهد داشت.
با ارائه اطالعات پارلماني (اعم از اطالعات عملكردي نمايندگان و اطالعات اداري پارلمان) مردم و
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نخبگان اين فرصت را پيدا ميكنند تا از فرايندهاي قانونگذاري مطلع شوند و عالوهبر آن بتوانند در اين

تاريخ انتشار:

فرايندها مشاركت كنند .اگر سازوكار شفافيت در مجلس شوراي اسالمي حكمفرما باشد عالوهبر افزايش
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آگاهي مردم ،قوانين از انسجام و قوام بيشتري نيز برخوردار خواهند شد كه اين امر به تقويت جايگاه مجلس
كمك خواهد كرد و ارزيابي مردم از عملكرد نمايندگان محترم نيز برمبناي منطق دقيقتري انجام خواهد
شد.
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بررسي مواد
 طراحان محترم جهت شفافيت آراي نمايندگان بهدنبال الحاق دو تبصره به ماده ( )119آييننامه داخلي ميباشند؛ درحاليكه ماده ( )119درباره مالك تصويب مصوبات مجلس ميباشد .بهنظر ميرسد بهترين ماده كه ميتواند نظر نمايندگان را تأمين
كند ماده ( )126باشد؛ اين ماده به مواردي ميپردازد كه اخذ رأى مخفى با ورقه الزامى است .بنابراين در ابتدا در صدر ماده
حكم كلي شفافيت آرا آورده ميشود و سپس موارد مخفي كه در آنها رأي علني استثناست بيان ميشود كه از آن جمله نيز
تبصره « »2طرح پيشنهادي بهعنوان يكي از بندهاي موارد اخذ رأي مخفي ميتواند آورده شود.
ـ براساس تبصره « »1طرح ،در تمامي مواردي كه مصاديق آن در ماده ( )121قانون آييننامه داخلي مجلس آمده اسامي
نمايندگان مخالف و موافق جهت اطالع مردم منتشر خواهد شد .عبارت «و مصاديق آن در ماده ( )121مشخص گرديده» در
حكم قيد صدر ماده و بهمنزله آن است كه ساير مصاديق رأيگيري كه در ماده ( )121ذكر نشدهاند يا در اصالحات بعدي
آييننامه در اين ماده درج نشوند ،از شمول اين تبصره خارج هستند .بهعنوان مثال ،رأيگيري موضوع تبصره « »2ماده ()72
آييننامه ،درخصوص موافقت با ادامه عضويت نمايندگاني كه بيش از  30ساعت در سال در كميسيون خاص غيبت داشته باشند،
در ماده ( )121ذكر نشده است .از طرف ديگر براساس اين تبصره پيشنهادي ،مفاد ماده ( )121الزم است جهت اطالع عموم
منتشر شود ،درحالي كه جزء « »2بند «ب» اين ماده درخصوص مصوبات جلسه رسمي غيرعلني است .همچنين ماده ()126
قانون آييننامه داخلي مجلس شوراي اسالمي در موارد زير أخذ رأى مخفى با ورقه را الزامى دانسته كه عبارتند از:
 .1انتخاب اعضاى هيئت رئيسه ،حقوقدانان شوراى نگهبان ،نمايندگان مجلس در نهادها و هيئتها ،مجامع و شوراها و ساير
انتخابات راجع به اشخاص،
 .2انتخابات داخلى شعب و كميسيونها،
 .3رأى اعتماد و عدم اعتماد به وزيران و هيئت وزيران و رأى عدم كفايت به رئيسجمهور،
 .4رأى نسبت به اعتبارنامه نمايندگاني كه مورد اعتراض واقع شدهاند.
ازاينرو نميتوان حكم كلي انتشار اسامي نمايندگان موافق ،مخالف و ممتنع را منحصر در ماده ( )121كرد.
ـــ تبصره « »1جهت شفافيت آرا ،هيئت رئيسه را موظف به ايجاد سامانه الكترونيكي كرده ،درحالي كه مجلس شوراي اسالمي
قبالً در اجراي ماده ( )123قانون آييننامه داخلي مجلس ،ســـامانههاي الكترونيكي را ايجاد كرده اســـت كه شـــمارش آراي
نمايندگان را انجام ميدهد ،بنابراين ابهامي پيش ميآيد كه آيا سامانه فعلي بايد تداوم داشته باشد يا سامانه جديدي قرار است
در كنار سامانه قبلي ايجاد شود و در صورت ايجاد سامانه جديد ،اين دو سامانه چه ارتباطي با يكديگر خواهند داشت .البته با
توجه به وجود درگاه اينترنتي مجلس و ســامانه الكترونيكي ثبت رأي نمايندگان ،ايجاد ســامانه جديد به نوعي تحميل هزينه
اضافي و مغاير با نظام اداري صحيح است.
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نتيجهگيري
هرچند جهت اجراي كامل مفاد اصل شصتونهم قانون اساسي و آگاهي مردم از رأيگيري نمايندگان ،اصالح آييننامه داخلي
مجلس شوراي اسالمي ضروري است ،اما الحاق دو تبصره به ماده ( )119با توجه به ايرادهاي متعدد ،وافي مقصود طراحان
محترم نيست .ازاينرو الزم است اصالحات مذكور در طرح پيشنهادي صورت گيرد:
 بهجاي الحاق دو تبصره به ماده ( )119آييننامه داخلي ،ماده ( )126جهت شفافيت آراي نمايندگان اصالح شود .بر ايناساس عنوان طرح به اصالح ماده ( )126تغيير يابد.
حكم كلي شفافيت آراي نمايندگان و انتشار اسامي موافق ،مخالف و ممتنع را نميتوان منحصر در ماده( )121كرد؛ چراكهساير مصاديق رأيگيري كه در اين ماده ذكر نشدهاند يا در اصالحات بعدي آييننامه در اين ماده درج نشوند ،از شمول اين
تبصره خارج هستند .همچنين حكم كلي انتشار آراي نمايندگان درباره جزء « »2بند «ب» ماده ( )121كه درخصوص مصوبات
جلسه رسمي غيرعلني است جاري نيست.
 طراحي سامانه الكترونيكي مجزا تحميل هزينه اضافي و مغاير با نظام اداري است .ازاينرو جهت اطالعرساني و شفافيتتنها ارائه اسامي نمايندگان حاضر ،موافق ،مخالف و ممتنع و مشروح مذاكرات در قالب محتواي قابل تحليل توسط رايانه جهت
اطالع عموم مردم در وبگاه رسمي مجلس شوراي اسالمي كفايت ميكند.
براساس اين موارد ،اصالح ماده ( )126بدينگونه پيشنهاد ميشود:
در تمامي مواردي كه بهموجب اين قانون رأيگيري بهعمل ميآيد ،اسامي نمايندگان حاضر ،موافق ،مخالف و
ممتنع تا پايان روز رأيگيري و مشروح مذاكرات حداكثر تا دو روز كاري در قالب محتواي قابل تحليل توسط رايانه
جهت اطالع عموم مردم در وبگاه رسمي مجلس شوراي اسالمي قرار ميگيرد.
تبصره ـ در موارد ذيل اخذ رأى مخفى با ورقه الزامى است:
 .1انتخاب اعضاى هيئت رئيسه ،حقوقدانان شوراى نگهبان ،نمايندگان مجلس در نهادها و هيئتها ،مجامع و شوراها و ساير
انتخابات راجع به اشخاص،
 .2انتخابات داخلى شعب و كميسيونها،
 .3رأى اعتماد و عدم اعتماد به وزيران و هيئت وزيران و رأى عدم كفايت به رئيسجمهور،
 .4رأى نسبت به اعتبارنامه نمايندگاني كه مورد اعتراض واقع شدهاند،
 .5با تقاضاي  15نفر از نمايندگان مجلس و با رأي اكثريت مطلق حاضران ،رأيگيري بهصورت مخفي انجام
ميگيرد.
تبصره ـ هيئت رئيسه موظف است كارتهاى مخصوصى براي رأىگيرى مخفى تهيه و در اختيار نمايندگان قرار دهد.
رأىگيرى بهوسيله هرگونه ورقه و كارتى غير از اين اوراق معتبر نخواهد بود.

3

