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کدخدایي :قوانین انتخاباتي ما ،راه فریب مردم را باز گذاشته!

شلمشورباي جهاني علیه ایران

سکوت قانون مقابل دروغ سیاسیون

منطقــهاي کــه ایران کنونــي در مرکــز آن قرار
دارد ،یکي از حســاسترین مناطق جهان است؛ زیرا
به دلیل داشــتن موقعیتي اســتراتژیک ،رابط همه
فرهنگهــاي اطراف خود از دوران باســتان تاکنون
بــوده و هســت .غیر از ایــران دو قدرت سیاســي و
فرهنگي بسیار قوي در رقابت با ایران در این منطقه
فعــال بودهاند که عبــارت بودهانــد از یونان و روم
)بهویژه شاخه بیزانس آن موسوم به روم شرقي( در
منطقهاي که در چند صد ســال اخیر به نام عثماني
خوانده ميشــد و امروز بخشــي از آن به نام ترکیه
خوانده ميشــود .افزون بر این ســه قدرت سازنده،
فرهنگهــاي کوچکتر در منطقه وجود داشــته و
دارند؛ مانند گرجستان ،ارمنستان و اوکراین و خزرها
و روسیه کنوني در شمال ایران و دهها فرهنگ مؤثر
دیگــر در اطراف ایــن منطقه مانند هنــد و مصر و
اعراب اطراف خلیج فارس و ترکهاي آسیاي میانه
که نقــش مؤثري در تحوالت منطقــه ایفا کردهاند.
همــه این فرهنگها همــواره در همکاري یا رقابت
و دشــمني با هم بودهاند .ایــران و روم بیش از ۷۰۰
ســال با هم جنگیــده و یکدیگر را تکهپــاره کردند؛
تاجایيکه هر دو آنقدر ضعیف و ناتوان شــدند که
بــا یک یورش اعراب تازهمســلمان بــه خاکوخون
کشیده شدند .روم شرقي هم به چنگ مغوالن افتاد
که نهایتا همه ســرزمینهاي روم شــرقي و عربي را
به امپراتوري عثماني تبدیــل کردند .این تحوالت تا
زماني بود که غرب هنوز به یک قدرت جهاني تبدیل
نشده بود .تجاوزات بیزانسيها به کشورهاي اطراف
مدیترانه مانند فلســطین و اردن کنوني و شــامات و
مصر یک حرکــت مداوم بود .روم غربــي )ایتالیاي
کنوني( بهویژه سرمایهداران ونیزي )که دستکمي
از اصحاب قدرت وال استریت کنوني نداشتند( براي
غارت شــامات با لشــکریان مهاجم )صلیبیون( به
توافق ميرسیدند .بهاینصورت که به آنها اسلحه و
نیروي نظامي ميدادند تا پس از شکست کشورهاي
جنوبي مدیترانه ازجمله سوریه کنوني ،مالالتجاره
شهرهاي منطقه را غارت کنند .بهتدریج که مغولها
ایران و بیزانس را غارت کردند و روم و یونان باستان
قدرت جهانــي خود را از دســت دادند ،قدرتهاي
جانشین آنها ازجمله فرانسه و انگلیس مستعمرات
آنها را به چنگ خود درآوردند .همین قدرتها ،هند
و چین و دیگر کشــورهاي کنوني خاور دور را هم به
مستعمرات خود تبدیل کرده بودند.
پس از جنگهاي جهانــي اول و دوم ،آمریکا به
صورت قدرت برتــر جهان درآمد و پاي خود را جاي
پاي مســتعمرهچيهاي پیشازآن گذاشــت .تالش
ناموفق ایاالت متحده در راستاي بهچنگگرفتن ویتنام
شــمالي نمونه بارزي از فرازوفرود قدرتهاي غربي
است .چنگاندازي آمریکا به منافع نفتي انگلیس در
ایران در آغاز دهه  ۱۳۳۰نمونه دیگري از جانشــیني
قدرتهاي غربي است .چین و هند که امروز سرآمد
کشــورهاي قدرتمند آسیایي هستند ،تا جنگ جهاني
دوم مســتعمرات مفلــوک انگلیــس بودنــد .بازي
قدرتها امروز بــا قدرتیافتن آمریکا و اروپاي غربي
و روســیه و چین در مقیاس بزرگتــري ادامه دارد.
چین و روســیه براي نخســتینبار به عضویت کلوب
قدرتهاي جهاني درآمدهانــد .غربيهاي امروزه از
جمله فرانسه ،انگلیس و ایاالت متحده با کشورهاي
خاور میانه همان ميکننــد که قدرتهاي کوچکتر
دیــروز ميکردند؛ یعني اگر بتوانند همه کشــورهاي
خاورمیانــه را تبدیل به مســتعمرات خود ميکنند.
توجه کنید؛ از جنگهــاي جهاني اول و دوم تاکنون
بیشتر مرزهاي کشــورهاي خاورمیانه از جمله ایران
را قدرتهــاي اروپایــي تنظیم کردهاند .این شــامل
جداکردن ایران و افغانســتان و قفقاز )گرجســتان،
ارمنســتان و آذربایجان شــمالي( ،تجزیــه عثماني،
تجزیه کشورهاي شــرق ایران است .مرزهاي کنوني
این کشــورها هیچ کدام به دست عوامل داخلي این
کشورها ترسیم نشده اســت .این تجزیه عظیم مانع
رشــد قدرتهاي منطقهاي و عامل سلطهگري غرب
اســت .ایران که از دوران صفویــه پابهپاي عثماني
و در عیــن حال بــا رقابت با عثماني بــه یک قدرت
نســبي دســت یافت ،باز هم در جنگ جهاني اول و
دوم مــورد تاختوتاز غرب قــرار گرفت و به طوري
که در باال به آن اشــاره شــد ،توان خود را به میزان
زیادي از دســت داد .از آن تاریــخ تاکنون قدرتهاي
برتر غربي یکســره تــالش کردهاند به هــر قیمتي از
رشــد قدرت ایــران جلوگیري کنند .تکــرار این نکته
ضروري است که ایران به دلیل موقعیت استراتژیک
خود در آســیاي جنوب غربي از حساســیت بیشتري
نزد قدرتهاي غربي برخوردار اســت .جاده ابریشم
تغییر شکل دادهشده امروز موجب تسهیل حرکت و
مانور روسیه در همین منطقه شده است؛ درحاليکه
تا پیش از انقالب خطوط پیمانهاي بغداد و ســنتو
مانع نفوذ روســیه در این منطقــه بودند .فریادهایي
که آمریکا بر ســر ایران امروز ميزند ،در واقع پیامي
است که به در ميگوید که دیوار بشنود .روسها هم
به این سادگيها حاضر نیستند از دستاوردهاي خود
صرفنظر کرده یا از ایران بدون قید و شــرط حمایت
کنند .جهان در مقطع آغاز بازسازي خاورمیانه است.
هم روســیه و هم چین به دلیل امکانات فراواني که
دارند ،به دنبال آن هســتند که ســهم خود را در این
بازسازي به دست آورند .نکته جالب توجه این است
که مردم ایران در سراسر تاریخ خود به صورت فردي
و جمعــي نهتنها ارتباط خود را با کشــورهاي غربي
از دســت ندادهاند بلکــه در واکنش به هجوم اقوام
بیگانه به ایران به غرب کوچ کرده...
ادامه در صفحه ۱۳

شرق :عباســعلي کدخدایي ،سخنگوي شوراي نگهبان
در توییتر نوشــته اســت» :محاکمه به دلیل دروغگویي
در تبلیغــات انتخاباتــي! بوریس جانســون بــه دلیل
دروغگویي در تبلیغات انتخاباتــي به دادگاه فراخوانده
شده اســت .موضوعي که در قوانین انتخاباتي ایران در
نظر گرفته نشــده اســت و راه فریب مردم را باز گذاشته
اســت« .کدخدایي به موضوع مهمي اشاره کرده است؛
»دروغگویــي«! گناهي کبیره در شــرع مقــدس که در
قوانین عرفي جرم نیســت .کدخدایي ماجراي جانسون
را مثال زده اســت .وزیر خارجه پیشین بریتانیا متهم به
»دروغگفتن و گمراهکردن مردم« در زمینه نتایج برگزیت
اســت و به همین گناه راهي دادگاه شده است .او اولین
مســئول عاليرتبه در دنیا نیســت که بابت دروغگویي
محاکمــه ميشــود .چنديپیش بود کــه مایکل فلین،
مشــاور ســابق امنیت ملي ترامپ به اتهام دروغگویي
مورد پیگرد قرار گرفت .ترامپ )دوم دســامبر ۱۱ ،آذر( با
پذیرش دروغگویي فلین در توییتي نوشت» :من ناچار به
اخراج ژنرال فلین شدم چون او به معاون رئیسجمهور
)مایــک پنس( و افبيآي دروغ گفتــه بود .او به علت
همین دروغگویيها گناهکار شناخته شده .باعث تأسف
اســت چراکه فعالیتهاي او در دوران تشــکیل دولت
)پیش از مراســم تحلیــف( قانوني بود .چیــزي براي
پنهانکردن وجود ندارد« .البتــه فلین اتهامات دیگري
هم داشت اما دروغگویي به صورت مجزا مورد رسیدگي
قرار گرفت» .هالبه زیلســترا« وزیر خارجه هلند نیز یکي
دیگــر از مســئوالن متهم به دروغگویي در ســال ۲۰۰۶
میالدي بود که پــس از اذعان بــه دروغگویي پیرامون
مالقات بــا والدیمیر پوتیــن ،رئیسجمهوري روســیه،
استعفا داد .زیلسترا که به مدت چهار ماه سمت وزارت
خارجه را عهدهدار بــود ،در برابر اعضاي پارلمان هلند
گفت تصمیم به کنارهگیري گرفته اســت زیرا اعتبار وزیر
خارجه باید وراي هر گونه شبهه باشد .ماجراي رسوایي
بیل کلینتون رئیسجمهور سابق آمریکا هم که یکي از
مهمترین و مشهورترین موارد برخورد با دروغگویي یک
مقام عاليرتبه سیاسي و اجرائي در جهان بود ،هرگز به
بوته فراموشــي سپرده نشــد .در آن زمان کنگره آمریکا
بیــل کلینتون را بابــت دروغگفتن در روند بازپرســيها
درباره رابطهاش با مونیکا لوینســکي اســتیضاح کرد.

مجلس سناي ایاالت متحده آمریکا کلینتون را به اتهام
اداي شــهادت دروغ و تالش بــراي جلوگیري از اجراي
عدالت محاکمه کرد؛ اما وي با یک رأي اضافي توانست
از برکنــاري رهایي یابد اما واقعیت این اســت که افکار
عمومي هرگز او را بــراي دروغگویي در رابطه با مونیکا
لوینسکي کارآموز کاخ سفید نبخشید.
در دنیاي امروز در ســرزمینهایي که اسالمي نیستند
مهمتریــن اصل دیني اســالم یعنــي ممنوعیت دروغ
جاري است و در ایران دروغگویي به روال عادي زندگي
اجتماعي نه فقط شهروندان که برخی سیاستمداران
نیز تبدیل شــده اســت .همین خأل قانوني که کدخدایي
به آن اشاره کرده ،سبب شــده در جریان انتخاباتهاي
مختلف افــراد با دروغهــاي جذاب ،موفق به کســب
کرسيهاي مسئولیت شوند و از هرگونه پیگرد حقوقي
و قضائي هم مصون باشند؛ در ادامه فعالیتشان هم در
برابر دروغهایي که ميگویند بازخواســت نشوند .کافي
اســت به ســخنان محمود احمدينژاد رئیسجمهور
پیشــین نگاهــي بیندازیم و ببینــم براي هیچکــدام از
دروغهایش نه تنها بازخواست نشد که فصل جدیدي از
فرهنگ دروغگویي مسئوالن در ایران را رقم زد.
فقــط تصور کنید این جمالت را رئیسجمهور یکي
از کشورهاي اروپایي به زبان آورده بود؛ چه رخ ميداد؛
در حالي که شــنیدن این جمالت به روزمرگي در ایران
تبدیل شــده بود .از مهمترین دروغهــاي احمدينژاد
که در دو دوره انتخابات به وســیله آن رأي آورد ،وعده
رسواکردن مفســدان اقتصادي بود که هیچگاه عملي
نشــد و با این اقدام خــود مردم را به انقــالب و نظام
بدبیــن کرد و بارها از افرادي به عنوان مفســد نام برد
که امکان دفاع از خود را نداشــتند و بعد از پایان دوره
ریاستجمهوري او معاونانش یکي پس از دیگري به
اتهام فساد راهي اوین شدند .از جمله دروغهاي دیگر
رئیسجمهور ایــران ميتوانیم به جمالت زیر اشــاره
کنیم »هنگام ســخنراني در سازمان ملل متوجه شدم
که هاله نوري دور ســرم اســت .تمام مخاطبین تکان
نميخوردنــد و خیره به هاله نور بودند ،االن ميگویند
فقــط دو تا کشــور قدرتمند در دنیا وجــود دارد :یکي
آمریــکا و یکي ایران ،طبق آمارهایــي که من دارم فرار
مغزها از کشــور صحت ندارد ،ریشهکنکردن بيکاري

در پایان دولت دهم با ایجاد ساالنه  ۲٫۵میلیون شغل،
دادن هزار متر زمین بــه هر خانواده ایراني ،اختصاص
یک میلیون تومان به نوزادان ،تحریمها به لطف خدا در
وضع مردم هیچ اثر بدي نداشــته و مردم اصال مفهوم
تحریم را نميدانند«.
البتــه دروغگویــي احمدينــژاد فقط محــدود به
ســخنرانيهایش نبود؛ ســال  ۹۳پرویز کاظمي بخش
دیگــري از دروغهاي او را آشــکار کــرد .کاظمي گفته
اســت» :احمدينــژاد بدجــوري دروغ ميگفت ،مانده
بودیم که او چه پدیدهاي اســت! بــه عنوان مثال با من
ظهر جلسه داشــت و شــب در جاي دیگري ميگفت
از صبــح در اصفهان بــودم .بعد طــوري حرف ميزد
و توضیح مــيداد که حتي من هم قانع ميشــدم و با
خود ميگفتم که نکند حتما روز گذشــته پیش ایشــان
بودم«» .احمدينژاد همیشه ميگفت من براي تبلیغات
انتخابات ریاســتجمهوري پولي خرج نکردم .در یکي
از جلســات دولت گفت من فقط دو تا تراول  ۵۰توماني
خرج کردم؛ اما آقاي مــددي )رئیس تأمین اجتماعي(
یکبار به خود من گفت مــن خانهام را فروختم و براي
تبلیغات ایشــان هزینه کــردم«» .من پیــش از مناظره
معروف مهندس موســوي و احمدينژاد براي دوستان
نوشــتم که بــه دو موضوع در مناظرهها توجه داشــته
باشــید .یک اینکه آقاي احمدينژاد دروغ ميگوید و دو
اینکه حریم نگه نميدارد« .البته احمدنژاد تنها نیست و
کم نیستند مدیران و مسئوالني که فراخور منافع سیاسي
و جناحي خود بهراحتي دروغ ميگویند و از آب گلآلود
ماهي خود را صید ميکنند .براي مثال کریميقدوسي،
نماینده فعلي مجلس شــوراي اسالمي بارها ادعاهاي
کذبي را مطرح کرده اســت که خود مجبور به تکذیب
آنها شــده اســت؛ البته از عذرخواهي خبري نیســت.
تکذیــب ادعــا دربــاره دســتگیري جاســوس در تیم
مذاکرهکننده از سوي وزارت امور خارجه ،تکذیب ادعاي
کریميقدوسي مبنيبر »اعالم برائت انصاري از فتنه« از
ســوي محمدرضا خباز ،تکذیب ادعاي کریميقدوسي
مبنيبر »ســخنان هاشميرفســنجاني علیه دولت« از
ســوي قدرتاﷲ علیخاني ،تکذیب تقلید صداي حسین
فریدون و فریب معاون زنان و خانواده رئیسجمهور از
ســوي روابطعمومي معاونت زنان و خانواده و تکذیب

ﺧﺒﺮ

ادعاي کریميقدوسي راجع به منزل تشریفاتي آیتاﷲ
آمليالریجاني که آخرین مورد دروغهاي او بوده است«.
اگر اکنون از خود بپرســیم چرا دروغگویي در ایران جرم
نیســت در جــواب ميتوان گفــت این امر به سیســتم
قانوننویســي ما بازميگردد .اظهارات خــالف واقع و
دروغ یا دروغهاي مصلحتآمیز کمابیش در مناســبات
اجتماعي رواج دارد و معموال با واکنشهاي شــدیدي
روبهرو نميشود ،مگر اینکه با اوصاف خاصي توأم شود،
جنبه مجرمانه پیدا ميکند ،مثل اشــاعه اکاذیب ،افترا،
کالهبرداري و شــهادت دروغ .ولــي مواردي هم وجود
دارد که در ســامانههاي دیگر جرم محسوب ميشود و
در قوانین ما قابل مجازات نیست.
در سیستم قانوننویسي ما نظام رومي -ژرمني حاکم
اســت» .کامنال« و »رومي -ژرمنــي« ،دو نظام حقوقي
اصلي دنیا هستند .در نظام حقوقي کامنال که کشورهاي
انگلســتان ،کانادا ،اســترالیا و نیوزلند و ...از آن تبعیت
ميکنند و رابطه نزدیکي بــا اخالقیات دارد ،دروغگویي
جرم تلقي ميشــود .امــا در نظام رومــي -ژرمني که
برگرفته از حقوق روم باستان است و کشور ما از این نظام
پیروي ميکنــد ،دروغگویي یک رذیلت اخالقي بوده که
ضمانت اجرا ندارد .مرحوم دکتر ناصر کاتوزیان ،پدر علم
حقوق نوین ایران ،جمله ارزشمندي دارد مبنيبر اینکه
درســت اســت که اخالق در نظام حقوقي ما ضمانت
اجرا ندارد ،اما دادگاه بزرگي وجود دارد و آن هم دادگاه
وجدان اســت و قاضي اصلــي محکومکــردن دروغ،
دادگاه وجدان اســت که در دل هر انســان وجود دارد.
موکولکردن محاکمه دروغگو به دادگاه وجدان که یک
امر اخالقي است باعث شده تا زمینه دروغ و دروغگویي
در جامعه ما رشد پیدا کند و به علت نبود ضمانت اجرا،
دروغگویي رو به افزایش اســت .بنابراین در کشور بسیار
نیاز اســت که قاعده یا چارچوبي شکل گیرد که هر یک
از مدیران و مســئوالن اجرائي ،عمیقا باور و احســاس
ترس داشــته باشــند که دروغگویي ميتواند براي آنها
هزینه و پیامدهاي سنگیني داشته باشد ،تا از دروغگویي
بپرهیزنــد .اینکه رئیسجمهــور ،نماینده مجلس و هر
مقام مسئول دیگري بدون واهمه از تبعات گناه دروغ و
بدون ترس از پیگرد قضائي اینچنین راحت دروغ بگوید،
برازنده نظام جمهوري اسالمي ایران نیست.

بررسي شفافیت رأي نمایندگان در کشورهاي مختلف

ﭼﺮا ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﻣﺠﻠﺲ زﯾﺮ ﺑﺎر ﺷﻔﺎﻓﯿﺖ آرا ﻧﻤﯽروﻧﺪ؟
امیرمحمد حســیني :بهارستان زیر بار »شــفافیت آراي نمایندگان« نميرود؛
از آذر  ۹۶کــه اولین طرح شــفافیت آرا را نمایندگان امیــدي مطرح کردند تا
مرداد یک ســال بعد وقتي اصولگراها هم مدعي شفافیت آرا شدند .هرچند
تندروهاي مجلس در بزنگاه بررسي لوایح مرتبط با  FATFپرچمدار شفافیت
شــدند ،اعضاي پارلمان حتي با فوریت بررســي طرح هــم موافقت نکردند.
بههرحال ادغام طرح دو طیف سیاسي مجلس هم راه به جایي نبرد تا همین
امروز که این موضوع در کمیســیون تدوین آییننامه داخلي مجلس مسکوت
مانده است .اخیرا دولت الیحه شفافیت را راهي بهارستان کرده که شفافیت
پارلماني هم در آن دیده شده است و این موضوع را دوباره مطرح کرده .البته
پیش از این اتفــاق کارگروهي در مرکز پژوهشهاي مجلس مکانیســمهاي
رسیدن به شــفافیت آراي پارلمان را بررسي کردند .بنابر گزارش این کارگروه،
پارلمان ایــران در بحث شــفافیت آرا با خأل قانوني روبهروســت ،آن هم در
شرایطي که طبق گزارش اتحادیه اروپا از پارلمانهاي کشورهاي عضو ،تقریبا
همگي از شــفافیت مجلس برخوردار هســتند .اما کشورهاي توسعهیافته از
چه مکانیسمهایي براي شفافیت پارلماني اســتفاده ميکنند؟ در این شرایط
البته سؤال دیگري که مطرح است ،همان گزاره نخست است :چرا بهارستان
تاکنون زیر بار شفافیت آراي نمایندگان نرفته؟ براي نزدیکشدن به پاسخ این
ســؤال باید یکبار دیگر ماجراي این طرح در صحن و راهروهاي بهارستان را
بازخواني کرد.
برشفافیتآراچهگذشت؟
دو ســال است که موضوع شفافیت آرا بین نمایندگان مطرح است .در این
دو سال اســتداللهاي موافقان و مخالفان تقریبا تغییر نکرده .البته مقطعي
که فوریت این طرح در دســت بررســي قرار گرفت در نتیجه آن بيتأثیر نبود.
آذر  ۹۶محمدجــواد فتحي اولین نمایندهاي بود که میاندار شــفافیت آرا در
مجلس شد .او به »شرق« گفته بود» :پنج ماهي هم از زماني که ایده نخستین
آن به ذهنم رســید روي طرح کار کردم تا ابعاد حقوقي آن شــفاف باشد .این
طرح بســیار مهم است و در کشورهاي دیگر متداول است .هر نمایندهاي باید
مســئولیت رأي خودش را برعهده بگیرد .مجلس تاریکخانه نیست که آرا در
حالــت محرمانه باقــي بماند« .هرچند طرح فتحي امــروز در مجلس محل
بحث نیســت ،اما او درباره چگونگي رســیدن به این ایده توضیح داد» :وقتي
آن مسئله را دنبال ميکردم ،دیدم بانک مرکزي در خلق مؤسسههاي مالي و
اعتباري نقشــي نداشته و بلکه این قانونگذار و مجلس بوده که این مسئله را
رسمي و موجه کرده است .حاال اگر بخواهیم بدانیم کدام نمایندگان به چنین
طرحي رأي مثبت دادهاند شــدني نیست .امیدوارم طرح شفافیت آرا زودتر به
صحن بیاید و مصوب شــود و بتوانیم از این پس به این ســطح شــفافیت در
رأي نمایندگان برسیم« .باید یک سال ميگذشت که اصولگرایان مجلس هم
مدعي شفافیت آرا شوند ،آن هم درست در آستانه بزنگاه بررسي لوایح مرتبط
با  .FATFســیدهفاطمه حســیني ،نماینده تهران در مجلس ،در همین زمینه
پرسیده بود» :مهمترین ســؤال از راهاندازان این کمپین آن است که چرا طبق
وعده خود ،افشــاي آراي خود را از روز نخست مهر آغاز نکردند؟ آیا به دنبال
شفافیت آرا صرفا براي الیحه خاصي که مدنظر دارند ،هستند؟ آیا ميخواهند
برخــالف وعده خود ،در روزي که الیحه الحاق ایران به  CFTدر صحن علني
مطرح ميشــود ،کمپین خود را آغاز کنند و پس از آن نیز مدعیان شــفافیت،
موضوع شفافیت آرا را فراموش ميکنند؟«
مخالفانچهميگویند؟
طرح بررســي یــک فوریت شــفافیت آرا  ۱۶۰امضا داشــت .موافقان اما در
رأيگیــری فقط  ۵۹نفر بودنــد .بعد از این هرچند انتقادهاي زیادي به ســمت
نمایندگان در فضاي مجازي روانه شــد ،اما سؤال فاطمه حسیني به پاسخ خود
رســید؛ طرح شفافیت آرا به فراموشي ســپرده شد .در آن مقطع بهرام پارسایي،
عضو فراکســیون امید ،گفته بود که بهانه و حربه شفافســازي االن به دســت
افرادي افتاده که خودشان مخالف اصل شفافسازي در مقاطع مختلف هستند

و االن با آن موجســواري ميکننــد .مخالفت با این طرح بین نمایندگان اما فقط
محدود به زمان مطرحشــدن طرح نبود .بعضي نمایندگان معتقد هستند که با
وجود نهاد نظارتيای مانند شــوراي نگهبان آراي نمایندگان مخفي بماند بهتر
اســت .او گفته» :وقتي نماینده شهرستاني رأي ميدهد و تحت اذیت گروههاي
فشــار قرار ميگیرد ،شیشههاي دفتر کارش را ميشکنند ،درحاليکه باید حریت
نماینده را حفظ کنیم؛ حریت نماینده باالتر از شــفافیت است« .هرچند مطهري
گفته که براي شفافیت آرا آمادهام تمام آراي خود را در سایت بگذارم؛ ولي هنوز
کشــور ما آمادگي ندارد که آراي نمایندگان شــفاف باشد .محمد قمي ،نماینده
پاکدشــت ،معتقد اســت که شــفافیت براي نمایندگان در شهرســتانها پیامد
اجتماعي دارد .ســخنگوي شــوراي نگهبان اما با این استداللها موافق نیست:
»شوراي نگهبان هیچگاه نمایندگان مجلس شوراي اسالمي را بهخاطر رأیي که
آنان به طرح یا الیحهاي ميدهند یا اظهارنظري که ميکنند ،ردصالحیت نکرده
است« .بااینهمه اســتداللهاي مخالفان حول محور نظارت شوراي نگهبان و
تأیید صالحیتها ميچرخد .از ســوي دیگر به گفته نماینــدگان ادوار مجلس،
با شــفافیت آرا منافع برخي از نمایندگان به خطــر ميافتد .محمد کیانوشراد،
نماینده مجلس ششم ،در همین زمینه به »ایرناپالس« گفته» :بارها شاهد بودیم
زماني که نمایندگان به طرح ســؤال از وزیــري ميپردازند ،برخي از جریانات به
شکلهاي گوناگون سعي در تطمیع یا تهدید نمایندگان داشتهاند .این عیبي است
که وجود دارد و باعث شــده نمایندگان به دالیــل گوناگوني از بیان آنچه موجه
ميدانند ،احســاس نگراني کنند« .به نظر ميرســد تعــارض منافع در موضوع
شفافیت آراي نمایندگان زیاد است .از طرفي کفه ترازوي پارلمان در این موضوع
فعال به سمت مخالفان سنگین است.
استداللهايموافقان
موافقــان شــفافیت آراي نماینــدگان در اقلیــت هســتند .ایــن را از ۵۹
رأي موافق به بررســي فوریتدار این طرح در شــهریور ســال گذشــته باید
فهمید .طیبه سیاوشــي بــا وجود اینکه معتقد بود که طــرح اصولگرا »کپي
طــرح اصالحطلبان« بــوده ،گفته بود» :مردم باید تکلیف خــود را بدانند که
نمایندگانشــان به چه چیزي رأي ميدهند و این موضــوع ميتواند از زدوبند
جلوگیري کند .تصویب این طرح ميتواند باعث کاهش فســاد در این سیستم
شــود« .فاطمه حسیني هم در یادداشتي که در »شــرق« منتشر شد ،نوشت:
»یکي از مهمترین آثاري که شــفافیت در پارلمان ميتواند در بلندمدت در پي
داشته باشــد ،آثار توسعهاي است؛ زیرا هرچه چرخه قانونگذاري و نظارت و
نیز فرایندهاي پارلماني شفافتر باشد ،عمال به کاهش فساد منجر ميشود و
مسئولیت و پاسخگویي افزایش ميیابد« .استداللهاي موافقان را گزارشهاي
مرکــز پژوهشهاي مجلس در این زمینه هم تأیید ميکند .مرکز پژوهشهاي
مجلس هم بررســيهاي زیادي روي این موضوع انجــام داده .طبق گزارش
مرکــز پژوهشهاي مجلس ،بر اســاس راهنمــاي اتحادیــه بینالمجالس
درخصوص تجربیات موفق پارلماني و دموکراســي در قرن بیستویکم ،پنج
ویژگي نمایندگي جامعه متنوع و متکثر ،شفافیت ،پاسخگویي ،دردسترسبودن
و مؤثربودن بهعنوان شاخصهاي پارلماني دموکراتیك و مطلوب است«.

مجلس اول شفاف بود
طبق تعریفي کــه مرکز پژوهشهــاي مجلس ارائه ميکند »شــفافیت
پارلماني رویکردي اســت که تالش دارد زمینه نظــارت همگاني در پارلمان
را با انتشــار دقیق و باکیفیت اطالعات پارلماني فراهم آورد« .از ســوي دیگر،
کارشناســان مرکز معتقدند کــه تجارب بینالمللي در دهههاي اخیر نشــان
ميدهد که پارلمانها براي بهرهگیري از فواید شــفافیت ،راهکارهاي مختلف
و نوآورانهاي در پیش گرفته و تالش کردهاند تا اطالعات عملکردي نمایندگان
و پارلمــان را به روشهاي مختلــف در اختیار صاحبنظــران و آحاد مردم
قــرار دهند .به این ترتیب ،نمایندگان ميتوانند عالوهبر مصونســازي خود از
فعالیتهــاي مخل منافــع ملي ،با جلب اعتماد و مشــارکت مردم عملکرد
خود را ارتقا دهند .این موارد را باید به پاســخگو نگهداشتن نمایندگان از سوي
مردم حوزه انتخابیه او اضافه کرد؛ برخي نمایندگان ازجمله محمود صادقي
شفافیت آرا را در تعارض با اصل هشتادوششم قانون اساسي ميدانند؛ اصلي
که ميگوید نمایندگان مجلس در مقام ایفاي وظایف نمایندگي در اظهارنظر و
رأي خود کامال آزادند و نميتوان آنها را بهسبب نظراتي که در مجلس اظهار
کردهاند یا آرایي کــه در مقام ایفاي وظایف نمایندگي خود دادهاند ،تعقیب یا
توقیف کرد .این اصل ناظر به مصونیت قضائي نماینده اســت .بر این اساس،
نماینده را نميتوان بر مبناي اظهارنظر یا رأیش ،تعقیب یا توقیف کرد ،بنابراین
مغایرتي با اصل شفافیت آراي نمایندگان ندارد که موجب مسئولیتپذیري و
پاســخگویي نمایندگان به مردم ميشود و یکي از ویژگيهاي اساسي پارلمان
مردمساالر و مطلوب اســت« .نکته دیگر این است که در اولین دوره مجلس
شوراي اســالمي آراي نمایندگان موافق و مخالف در جلسات رأي اعتماد به
کابینه قید ميشد.
جلسات پارلمان در دیگر کشورها
اما شفافیت پارلمان در کشــورهاي دیگر چطور است؟ بر اساس گزارش
مرکز پژوهشهاي مجلس حتي تمامي جلسات کمیسیونهاي پارلمانهاي
اروپــا بدون هیچ اســتثنائي همگي براي مردم قابل دســترس اســت .آراي
نماینــدگان و نتایج جلســات صحن هم تقریبا در تمام این کشــور به صورت
شفاف اطالعرساني ميشود؛ برای مثال در فرانسه مشروح مذاکرات که شامل
اصالحات و آرای نمایندگان اســت ،در روزنامه رســمي منتشر ميشوند و در
دســترس عموم قرار ميگیرند .در اتریش خالصهاي از تحوالت صحن علني
)شامل خالصهاي از مشارکتهاي نمایندگان در جلسه( را دفتر خدمات نشر
پارلمان منتشــر ميکند .بر اساس قانون اساسي بلژیک مرحله آخر رأيگیري
مبتنيبر اســامي رأيدهندگان ذخیره ميشــود .قانون اساســي کرواسي هم
ميگوید که گفتوگوها و رأيگیريهاي پارلمان باید بهصورت مستقیم مخابره
شــود )از طریق رادیو یا شبکه تلویزیوني( یا از طریق پخش ویدئویي جلسات
در وبسایت پارلمان کرواسي اطالعرساني ميشود .در قبرس جلسات صحن
مجلس نمایندگان به روي مردم باز اســت و در پارلمان دانمارک درجه بسیار
باالي شــفافیت در نتایج رأيگیري وجود دارد .در این کشور نتایج براي عموم
مردم در وبســایت پارلمان قابل دسترسي اســت .در فنالند نتایج رأيگیري
را ميتوان در خالصه جلســات صحن و در وبســایت پارلمان مشاهده کرد.
در هلند جلســات صحن علني عمومي و باز اســت و حتي برخي از جلسات
کمیســیونها نیز عمومي است .ســوئد ،اسپانیا ،انگلیس و بســیاري دیگر از
کشــورهاي عضو اتحادیه اروپا را باید به این فهرست اضافه کرد که هر کدام
بهنحوي به انتشار نتایج جلسات پارلمان ميپردازند و آراي نمایندگان در آن
مشخص است.
مجلسدهمشفافميشود؟
سرانجام موضوع شفافیت آرا در مجلس با دستور غالمرضا کاتب ،رئیس
کمیســیون تدوین آییننامه داخلي مجلس ،به کارگروهي متشــکل از برخي
اعضاي این کمیسیون و کارشناسان مرکز پژوهشها سپرده شد.
ادامه در صفحه ۳

پیام مقام معظم رهبري
در پي شهادت مظلومانه
امام جمعه کازرون
 پایگاه اطالعرســاني مقام معظم رهبري :حضرت
آیتاﷲ خامنهاي در پیامي شــهادت مظلومانه امام
جمعه فعــال و موفق کازرون حجتاالســالم حاج
شــیخ محمد خرســند را تبریک و تسلیت گفتند .متن
پیام مقام معظم رهبري به این شرح است:
بسماﷲ الرحمن الرحیم
شــهادت مظلومانه امام جمعه فعــال و موفق
کازرون جناب حجتاالســالم آقاي حاج شیخ محمد
خرســند رضواناﷲعلیه را به عموم مــردم مؤمن و
انقالبي کازرون بهویژه ارادتمندان و مســتفیدان از آن
عالم بزرگــوار و باالخص خانواده گرامي و بازماندگان
ایشــان تبریک و تســلیت عرض ميکنم .ایشــان در
توسل و تضرع به لقاءاﷲ
شــب قدر و پس از ساعاتي ّ
پیوست و این نشانه پاداش بزرگ الهي به آن روحاني
بااخالص و پرتالش است انشاءاﷲ .از خداوند متعال
علو درجات و حشر با اولیائش را براي ایشان مسئلت
ميکنم.

روایت نماینده مجلس
از قانون تسلیح
 خانه ملت :عضو کمیسیون امنیت ملي و سیاست
خارجي مجلس گفت :در »قانون تســلیح« مقاماتي
تعیین شدهاند تا پس از اخذ مجوز ،اجازه حمل سالح
داشته باشــند .مجتبي ذوالنور ،درباره موضوع حمل
سالح توسط مسئوالن ،اظهار کرد :در این زمینه قانوني
به نام »قانون تسلیح« داریم که قانوني خوب و جامع
است .عضو کمیسیون امنیت ملي و سیاست خارجي
مجلس شوراي اسالمي با بیان اینکه در قانون تسلیح،
مقاماتي تعیین شــدهاند تا پس از اخــذ مجوز ،اجازه
حمل سالح داشته باشــند ،بیان کرد :حتي بعضي از
شــخصیتها که حفاظت از آنها الزم اســت ،بعد از
بازنشستگي نیز ممکن است اجازه حمل سالح داشته
باشــند تا بتواننــد در صورت نیاز از خــود دفاع کنند.
نماینده مردم قم در مجلس شــوراي اسالمي گفت:
دستگاههاي مختلفي هستند که کارت سالح مسئوالن
را تمدید ميکنند که از یک ماه تا پنج ســال ،این مجوز
حمل سالح تمدید ميشود که البته بابت تمدید مجوز
هر بار باید مرجع تعیینشده صالحیت آنها را بررسي
کند تا در صورت واجدشرایطبودن کارت حمل سالح
تمدید شود .عضو کمیســیون امنیت ملي و سیاست
خارجي مجلس شــوراي اســالمي بیان کرد :برخي
افراد ،شــخصیت قابل حفاظتي نیســتند ،اما بهدلیل
مأموریتي که دارند مانند حمل پول بانک یا جابهجایي
اسناد خاص ،باید مسلح باشــند و همه این موارد در
قانون قید شده است.

توضیحات سخنگوي وزارت
کشور درباره استعفاي داوطلبان
انتخابات مجلس
 ایسنا :ســخنگوي وزارت کشــور با بیان اینکه ۱۶
خــرداد آخرین مهلت پذیــرش اســتعفاي مقامات
بــراي داوطلبــي در انتخابات مجلس اســت ،گفت:
گواهي رسمي پذیرش استعفا هنگام ثبتنام از سوي
داوطلبان انتخابات باید ارائه شود .سیدسلمان ساماني
بــا بیان اینکــه در ماده  ۲۹قانــون انتخابات مجلس
شــوراي اسالمي مشاغلي که باید متصدیان آنها براي
شرکت در انتخابات از سمت خودشان استعفا دهند،
مشخص شده اســت ،اظهار کرد :پنجشنبه  ۱۶خرداد
آخرین مهلت براي پذیرش استعفاي این افراد است.
سخنگوي وزارت کشور ادامه داد :مالک در این قانون
پذیرش اســتعفا توســط مقام ذيصالح تا قبل از ۱۶
خرداد است نه صرفا ارائه استعفا .افراد مشمول این
قانون باید در هنگام ثبتنام گواهي رســمي مبني بر
قبول استعفا و عدم اشــتغال به مشاغل تصریحشده
در ماده  ۲۹را بههمراه ســایر مدارک به فرمانداريها
ارائــه کننــد .او افــزود :جایگزین فرد مســتعفي هم
باید از ســوي مراجع ذيصالح در نهایت در یک ماه
بهطور رســمي معرفي شود و فرد مســتعفي در آن
حوزه مسئولیتي نداشته باشد .سخنگوي وزارت کشور
در پایان یادآور شــد :ازآنجاکه ســمتهاي همتراز با
مشاغل تصریحشده در ماده  ۲۹هم مشمول این حکم
هستند ،فهرست مشاغل همتراز از سازمان امور اداري
و استخدامي کشور استعالم شده و بهصورت دقیق در
سایت وزارت کشور قرار گرفته است.

موافقت مشروط شوراي نگهبان
با یك الیحه
 ایرنا :شــوراي نگهبان بهصورت مشروط با الیحه
اصالح قانــون تابعیــت فرزندان حاصــل از ازدواج
زنان ایراني با مردان خارجي موافقت کرد .عباسعلي
کدخدایي ،سخنگوي شوراي نگهبان ،درباره ایرادهای
مطرحشده به این الیحه به ایرنا گفت :ایرادات شوراي
نگهبان بــه این الیحه در حوزه نادیدهگرفتن ســوابق
کیفــري افــرادي بود کــه ميتوانند مشــکل امنیتي
ایجاد کنند ،ولي شــوراي نگهبان بــا اصل این الیحه
مخالفتي نداشــت .اســحاق جهانگیري ،معاون اول
رئیسجمهــوري ،دوم اردیبهشــت جاري از ارســال
الیحه اصــالح قانون اعطــاي تابعیت بــه فرزندان
حاصل از ازدواج زنان ایراني با مردان خارجي از سوي
دولت به مجلس خبر داد .نمایندگان مجلس شوراي
اســالمي در جلسه  ۲۲اردیبهشــت با کلیات و در ۲۳
اردیبهشت با جزئیات این الیحه موافقت کردند.

