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 نظارت بر رفتار نمايندگان

 پيشگفتار

بسها بحثياسالميندگان در مجلس شورايطرح نظارت بر نما . است را برانگيختهياريو مناقشات

رقياز نمااي عده و بندگيندگان آن را سند چنيد برخيو اند ندهخوايت ين نظارتيگر گردن نهادن به

آيا الزم است بر نهادي است؟تريكدام سخن به صواب نزدك1.اند شمردهيو آزادگكيرا نشانه پا

 شود؟ كه خود ناظر است، نظارت كرد؟ آيا اعمال چنين نظارتي موجب تنزل جايگاه نمايندگي مي

و مخالفاظهارنظرهاي موانياهدرباريداوريبرا از آنهايكهرابتدا الزم است منطق فق

گيمورد بررس اكيليدالنيمهمتر.رديقرار و آزادينند تهدكيمن طرح ارائهيه منتقدان يد استقالل

قوژهيوبهيندگينده در اعمال سمت نماينما  مخالفان طرح.ه استيمجرهدر اعمال نظارت پارلمان بر

برهندگان منتقد به بهانينمايرابيساز معتقدند احتمال پرونده هياز ناحژهيو به نمايندگاننظارت

ا حايثركجناح چنكواضح است. ابدييمشيم بر پارلمان افزاكت فيل به تضعكدريتين وضعيه

سيلكگاه پارلمان در ساختاريجا زيار نماك، حجميوانگه. انجامديمياسينظام ويندگان چنان اد

چنكاستكقدر اند وقتشان آن بين باريه افزودن پي، آنها را صحيش از شانفيح وظايش از انجام

ايضمن تشب برخي از مخالفان،. سازديم ناتوان بهيه را،رستانيدبيياجرا نامهنييآن طرح آن

جاتموجب  و 2.داننديم گاه مجلسينزل شأن

مديو ماليفساد ادار وجودبهدر مقابل طرفداران نظارت ضمن اشاره ندگانينمايان برخير

رئيلبي هاي آدمشوديم موجبييوجود زدوبندها«هكمعتقدند  كمياقت محض ويسيس ون شوند

ساك3،»شوند ان كنار گذاشتهيدانا چنيمه نظارتيه در آسيتوان از وكزيپرهييهابين و شأن رد

بديجا وسيگاه مجلس را و ناظركندمي نها كسي كه نظارتت«اند ردهكنظر اظهاريبرخ. له ارتقا دادين

چ. خواهد وجود خداست نمي و ناظرييتنها وجود واجب تعالي است كه بر همه بااليز ناظر است

ن پ.ميلذا همه ما مسئول،ستيسرش همياز ماشودمي سؤال امبران از يكي4.»شودمي سؤال، از همه

به:به.نگ.1 و سيد سخنان علي مطهري نماينده مردم تهران به جواد ابطحي نماينده مردم خميني محمد عنوان مخالف عنوان شهر

: اين طرح در سايت فرارو به آدرسموافق 
- http://www.fararu.com/vdca0on0.49niu15kk4.html. 

.همانمطهري،.2

ته:به.نگ.3 :ران در سايت فارس به آدرسسخنان احمد توكلي نماينده مردم
- http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13900618000691 

.همانجواد ابطحي، محمد سيد.4
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ريهياعضا  ندگان دلشانياز نمايبرخ«هك كندميت از نظارت خاطرنشانيسه مجلس در حمايئئت

حر آزادانه بتوانند در تمام عرصه خواهديم و دلشينمايمثال فرد عنوانبهنند،كتكها نده است

رئيم وكدانشيكسيخواهد ويده هيا دانشگاه باشد مديا بخواهد عضو شريئت ت هم باشدكره فالن

اكون هم حضور داشته باشديا در فالن فدراسيو الً با ذات طرح نظارت مجلس بر اموركن افراديه

ميه خودشان از لحاظ شخصك ندگان مخالفند چراينما ليدل بنابراين از نظر ايشان1.»شونديمحدود

نمياستفاده نما از سوءيرينظارت جلوگياصل .استيجلب منافع شخصيبرايندگياندگان از سمت

ايواقع و موافهه دغدغكن استيت آنينما. قان طرح هر دو موجه استمخالفان ندگان مجلس از

بايه نماكجهت  سايافكيو آزاد كاملد از استقالليندگان مردم هستند اريدر مقابل ان قدرتكر

اكت داردياهميوقتژهيوبهن استقالليا.ه برخوردار باشنديمجرهقوژهيوبهياسيس تيثركه

قوكحاياسيس نيمجرهم بر مجلس، ديه را چن. ار داشته باشدير اختز جاين حالتيدر و گاهينقش

ياحتمال هاي زمينههكندكيم ندگان اقتضايحفظ استقالل نما. ابدييم دوچندانيتيت پارلمان اهمياقل

را ورود دهكخدشه بر آن همينيت پارلمانيمصون.مياهش در يكين سببيز به از اصول مسلم

آ. شوديميتلقيندگينمايهايراسكدم ايا نظارت بر اعمال نماياما و آزاديندگان به ين استقالل

جاكيم خدشه وارد چنكييند؟ تا نيه به اصل نظارت مربوط است هكردكد بتوان ادعايشا.ستين

ا قبيدر وياسيسيهال نظامين تأيت پارلمانيمصونهنترل به همان اندازكاصل نظارت دكيمورد

بل و هيازسوانتخاب شدن.ه مقدم بر آن استكاست ندگانيوجه با اعمال نظارت بر نماچيمردم به

بل نيطيند شراكيم را برقرارياراتيه اختكه به همان اندازهكمنافات ندارد ايز برايرا نياعمال

باينظارت بر نمادرواقع. آور است مسئوليتاز آنهايه تخطكندكيم ار مقررياخت دريندگان را د

و سمتيريپذ مسئوليتوييپاسخگوچارچوب لزوم ندگانيه نماكيعموميها دارندگان مناصب

دركاز آنجا.ردكليآن هستند تحليمجلس فرد اجال سيكه اعمال هرگونهيكراتكدمياسينظام

س چهيچه مستقياسياقتدار و آنيازسويندگيم به نمايمستقريغم و چارچوب در(مردم است

ساك و منافع عموميرعا)طير شراينار و چون تخطيت مصالح اياست وياز ن چارچوب

بريهمواره امريعموم مناصبازيشخصيبردار بهره و قابل تصور است لذا نظارت محتمل

سهنحو اصياز ناحهان سمتيايالزمه واگذارياسياعمال اقتدار ويعنيليه يعنيالكمردم به

ا. استيصاحبان مناصب عموم حياز هين قويوزيكانيميچ تفاوتيث هقويا قاضيهيمجرهر

بريارهاكه سازوكهرچند. نده مجلس وجود ندارديا نمايهيئقضا ويم از آنانيكهرنظارت تواند

و متناسب باشديبا .د متفاوت

آ:به.نگ.1 و چناران در سايت فارس به :درسسخنان محمد دهقان نماينده مردم طرقبه
- http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=9005170823 
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سايندگيد بتوان گفت نظارت بر دارندگان سمت نمايشايالبته از جهت ريمجلس نسبت به

ايا: استتريرضرويمشاغل عموم هكندگان مجلس چنانيه نماكشوديمينجا ناشين ضرورت از

پ و حافظ منافع مردم در هستيداست نماياز نامشان سيزكمرهنده بس. هستندياسيقدرت ياريدر

سايمشروعياسيسيها از نظام اريت سكر م از پارلمان اخذيمستقريغايميمستقياسيان نظام

و محل تجله بنا به فرضكشوديم سياريبس. مردم استهاراديترجمان قوها استياز هو اقدامات

تأيا ضمناً با تصويه صراحتاًيمجر و هم. ابدييمتيندگان مشروعيد نماييب ژهيوبهن رو پارلمانياز

سيض اقتدار وجود دارد منبع مشروعيتفوهريزنجيه نوعكيپارلمانيها در نظام يتلقياسيت نظام

چنك شوديم دريرا مستقيتين مشروعيه خود البته هكواضح است.ندكيم افتيماً از شهروندان

اياستفاده نما هرگونه سوء و در نهاكيمت صدمه واردين منبع مشروعيندگان از قدرت خود به تيند

سيلكبهياهش اعتماد عمومكموجب و گستريمپس. شوديمياسيت نظام يكفسادهتوان گفت عمق

حينما ببهياهش اعتماد عمومكثينده پارلمان از سايمراتب ه بناست تحتكاستير مناصبيشتر از

و مراقبت نما تواندميآنچه.ردكديتوان تردينم پس در ضرورت اصل نظارت. ندگان باشندينظارت

و مناقشه و نحوه اعمال نظارت استيشقرار گيرد محل گفتگو .وه

ميردر اعمال اصل نظارت برقرا پيموازنه ويعنيگفتهشيان دو مصلحت مهم حفظ استقالل

ازينمايآزاد ويكنده و پاسخگو بودن دارندگان مناصب عنوانبهندگانينمايريپذ مسئوليتسو

وياركيعموم ردنكدر پاسخگويسازمان را گرچه نظارت درونيز. دشوار است حساس

هم،استيندگان ضرورينما مفياما بهيمدين ابزار سهيتسوسازنهيزميراحت تواند وياسيحساب

سيطيكردنكيمنزو هزيپرهيبرا. خاص شودياسيف ايسنگيهانهيز از تحمل آسين بين

ساياز تجربيقيتوان با استفاده از مطالعات تطبيم در طراحي نهادهاي شورهاكريات گرانقدر

و خطاهاكاستفاده نظارتي و از آزمون دكستينكيش. گرفت آنان درسيرد گريه مانند هر امر

تفرييشتابزدگ و دريا افراط .بار استت خسارتيدر نها امر نظارتط

وينظري، مبنايقيو مطالعات تطبهاليه با استفاده از تحلكق بر آن استين تحقيا نظارت

زميمقدماتيهارند تا ابزاكحياعمال آن را تشريهاوهيش يكيطراحيبرا الزمينظريهانهيو

ا.ندكندگان را فراهمينمايارآمد براكينظام نظارت ليق با تحلين منظور در بخش اول تحقيبه

سع هاي موجود درباره نظريه ندگانينظارت بر نمايلكشده است اصولينظارت در متون مربوط

و تشريترس ام اين طرح كوتاه انجبا توجه به زمان(شورهاكازيدر بخش دوم برخ.ح شوديم

و تالش قابل توجه در امر نظارت بر نماك) مطالعاتي  طوربهدگان پارلمان هستندنيه واجد سابقه

ديه خواهك طور همان.اند قرار گرفتهيمورد بررسيفيتوص بايد، نظارت بر نمايم ندگان صرفاً

مين سختگيب قوانيتصو و معناكيدر صورتين نظارتيچن. شودينمسريرانه هكدار است ارآمد
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زم مجرياندر ميان الزمياسيسهاراد همه صاحبانيريپذتيو مسؤلييپاسخگويهانهيو

سيعموميها سمت بركحاياسيدر فرهنگ سيكم  هرچند؛ن وجود داشته باشديمعياسيجامعه

انينم پدينيتقنيها رد تالشكاركتوان چنيخود در نيتأثيبين فرهنگيد آوردن .ستير

 نظارت بر رفتار نمايندگان پارلمانيمباني نظرـل اولفص

و زبان روزمره، نظارت را صحيم در عرف تريح فعليتوان مراقبت در انجام .ردكفيفعل تعركا

. يا صحت عمل استيانگيزترين موضوع در اين تعريف ساده مفهوم درست رسد بحثيم نظر به

و صحت را فقط با وجود و قاعدهينوع واضح است كه درستي و تمييزمي معيار توان تشخيص

پيد عبارتبه. داد معيمهكياز درستيش تصوريگر از كهيا قاعده نامياريتوان آن را د وجود دارد

مم ازسويتخطي از آن همكفاعل و متصور است، از ازين ن رو نظارت براي تشخيص يا پيشگيري

و محتمل تنيبروز چنين تخلف ممكن و .ابدييمه متخلف ضرورتيب، الزم

تر صرفنظر و نظارت فرد بر فعل يا و شخصي، مراقبه فعل خودكاز اينكه در حوزه فردي

ممكن است، اما در عرصه عمومي مقصود از نظارت، مراقبت فردي يا سازماني بر اقدامات يا افعال 

است هايي نظارتيماعمهمترين نوع نظارت در سپهر عمومي زندگي اجت. فرد يا سازمان ديگر است

و امرياست معطوف به امر عموميس.ا سياسي وجود دارديكه در حوزه اعمال اقتدار عمومي  است

ممكيخصوصيدر عرصه زندگيفرديخالف خطاهابر. مربوط به همگان استيعموم ن استكه

بگكابعاد آن صرفاً دامن فرد خطا و دامنه آن محدود باشد خطا در عرصهيار را يزندگيعموم رد

سياجتماع توانديم است مربوط به همگان،يف امريه بنا به تعركياسيو از همه مهمتر عرصه

و عم ويترقيابعاد گسترده هزكداشته باشد ين برايسنگيهانهيل جامعه مجبور به دادن

زياز خودخواهيه ناشكباشدييخطاها دريه اقتدار عمومكاستيو شرارت فرديخواه ادهي، را

و آن را اعمالياخت تنيااز.ندكيم ار دارد و انحراف صاحبان اقتدار در عرصهأرو مل درباره خطا

ويانديموضوع اصلياسيسيزندگ اين. آنان بوده استياصليها از دغدغه يكيشه متفكران

و مجزا ولي مرتبط طوربهدغدغه را  .توان بررسي كردمي خالصه ذيل سه عنوان مهم

 فساد سياسي.1

س و منصب عمومي از ديرينگراني از استفاده نادرست از اقتدار درأت.باز وجود داشته است اسي مل

هم)م.ق 460-395(ديديتوسينانوياين باره در آثار مورخ  از 399-369(وطن او سقراطو قبل

مدر) قبل از ميالد 424- 347(ن افالطونيهمچن. خوردمي چشمبه) ميالد شهور خود جمهوريت كتاب
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و گفتهمي درباره آن در شودمي نوشت و علم سياست در پاسخ به فساد سياسي كه نظريه سياسي

 ). Euben, 2010 ,21(.آمد وجودبهزماني كه آتن بدان مبتال شد، 

معروف خود از انواع حكومت، ابتدا سه نوع حكومت را بندي در تقسيم)م.ق 348-322(ارسطو

و جمعي كثير: كندمي شناسايي دو. حكومت يك تن، چند تن او آنگاه اين سه نوع حكومت را ذيل

و حكومتهاي حكومت: دهدمي كالن جايبندي تقسيم صحيح آن هاي حكومت. فاسدهاي صحيح

حيا دسته و اقدامها ومتكاز و همگان عمل كنند كه در اينيم هستند كه براي حفظ مصالح عموم

آر،، پادشاهيصورت حكومت يك تن كثيراسكستويحكومت چند تن ر حكومتيو حكومت جمعي

در مقابل اين سه شكل صحيح حكومت، سه نوع حكومت منحرف. شودميناميدهيتيجمهوري يا پول

ه منافع شخصي پادشاهكبليدر حكومت پادشاهي وقتي كه نه منافع همگان. يا فاسد وجود دارد

تيمقدم داشته شود، حكومت پادشاه حييرانيبه حين ترجيهمچن. شوديمليتبديومت استبدادكا

حيبه منافع همگانيمنافع گروه آرك، اليراسكستويومت چند تن را از تير ماهييتغيگارشيبه

تهيم و توجه صرف به منافع بهيدهد ارسطو،(ندكمي تبديل دمكراسيدستان، حكومت جمع كثير را

 ). 119،120: سياست

حيا شودمين ارسطو فهميدهآنچه از بيا وسكنكه خيتأمهليومت حاير همگانين و مكاست

چن مأمور ميتيمأمورنيتحقق و در صورت بروز تعارض يبا منافع شخصيان منافع همگانياست

هيحاكميا گروهي حايا خود مقدم بدارديمه، حاكم عادل بايد نفع عموم را بر منافع شخصكئت

ف و .شوديم سادوگرنه دچار انحراف

آفتكفساد سياسي از آن جهت در انون توجه اين متفكران كالسيك قرار گرفته است كه فساد

يك نظام سياسي يعني مشروعيت آن تلقي رايو فقدان مشروع شودمي مهمترين عنصر مقوم ت آن

و نابودي اكاستيسيدر زبان انگل corruption واژه فساد معادل واژه. كندمي دچار زوال نيه

ح لغت به و سرانجام و چند تكه شدن است وكمعناي شكسته شدن ومت فاسد نيز در هم شكستن

چنيپره. پاشي است فرو يطراحيبراينظريها وششكازياريبسكمحرين سرانجاميز از

و ساختارها اكيطوربهبوده استيومتكحينهادها . نندكيرين آفت جلوگيه از بروز

ندان علوم اجتماعي معاصر نيز فساد سياسي را منجر به خدشه وارد شدن بسياري از دانشم

و جامعه و زوال حكومت فساد سياسي چون ويروسي است)  (Ibid: 21.دانندمي به اعتماد عمومي

بهكندمي كه به بدن حمله و ناتواني عمومي بدنو در جامعه سياسي. شودمي تدريج موجب ضعف

و اصول نظام سياسي را تخريبركفساد قوانين را تضعيف  به. كندمي ده  خود شكلي كه اين ويروس

ماننديسياسي مردمهاي در نظام«. دارديگيرد به نوع حكومت مورد حمله واقع شده بستگ مي

را ها، دمكراسيوهايجمهور ان مأمور. دهدمي نشانيمنافع شخص صورتبهاين ويروس خودش
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و منازعاتها اين بيماري در اين نوع حكومت و طماع و حركت گسترده برايب افراد حريص يوقفه

يك نظام دمكرات. منافع شخصي هستند تأمينتحت سلطه درآوردن اقتدار عمومي در جهت ،يكدر

دهند،مي قرار تأثيردمكراتيك تحتيهانديفرآ حكومت را بدون طي كردنيوقتي كه منافع شخص

دمكراتيك را دور فرآيندخوديمنافع براي افزودن به نفع شخص اگر اين. كشانندمي آن را به فساد

تن در دهند شايد فرآيندكه اگر به اين درحاليشوند،مي بزنند تبديل به عوامل فشار به حكومت

در]ينهادها[بتوانند آن را در دستور كار  اين صورت منافع خصوصي ممكن عمومي قرار دهند كه

ق ا) Thompson, 2006: 153(.»رار گيرداست در زمره اهداف عمومي توان مشخصهيمن منظرياز

سياصل سيگذارريرا تأثياسيفساد طياسيبر قدرت يمعرفيكراتكدميهانديفرآردنكيبدون

انديفرآتياهم.ردك غكن استيها در خيه در و برداشت مشترك از و همگانياب يك فهم ير عمومي

طرسازوكاري است ها،نديفرآنيا و چنديكه از بنق آن اختالف ازياديدستگي در درك اين مفهوم ن

و اتفاقزيآم طريق مسالمت و گفتگو به اجماع .شودمي نظر تبديلو از رهگذر مذاكره

گيري توان گفت اين نوع فساد رابطه ميان تصميميم با اين توضيح در تعريف فساد سياسي

در دسته و قدرت برابر مردم وهاي بر تصميمگذاري تأثيرجمعي دادن را رأي جمعي از طريق گفتگو

(قرار دارد دمكراسيكه در عمق تعريفاي رابطه،كندمي قطع .Warren, 2010 (يكيگريد عبارتبه 

و نادياسيسنديفرآبريرگذاريحق برابر همه شهروندان در تأثيراسكدماز اصول مسلم دهياست

ا تلقيقانونريغ طوربهن حق برابريگرفتن و انحراف .شوديميفساد

يك صاحبمي وجودبهدر عرصه سياسي فساد زماني منصب عمومي كه وظايف آيد كه

و داراي  يا مسئوليتشخصي را برعهده دارد  رسمي است در قبال دريافت پول هر نوع منفعت مالي

كه غير كس غير مالي ديگر ي بزند كه اين پول را داده قانوني است دست به فعل يا ترك فعل به نفع

و منافع ايشان صدمه وارد و با اين كار به مردم ).Philip, 2010: 125(كندمي است

گاه تخلف از قواعد رفتار.ز ابعاد فساد متفاوت استينيزندگي اجتماعيدر سپهر عموم

درمأموركارمندان، ازسويصحيح  و پ صورتبهساالرانيك كلمه ديوان ان و رخموردي  راكنده

آن مي اما گاه نخبگان سياسي. بر آن نهاد»فساد خرد«توان ناميم دهد كه با توجه به ابعاد محدود

از. كنندمي از قواعد رفتار صحيح تخطي نشگرانكطبعاً دامنه اين نوع فساد از آن جهت كه اين دسته

جاترنيداراي وزن سياسي سنگ دارند از ابعاد قراريرمهمتيييا اجرايريگميتصمگاهيو در

و به همين سببتري گسترده رامي برخوردار است تخلف از قواعد.دينام»فساد كالن«توان آن

رتبه نمايندگان پارلمان، يا قضات عاليكابينه،ي، اعضاييمقام اجراترين عالي ازسويرفتار صحيح 

.گيرندميو نظاير آن در اين دسته جاي 
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و كالن در نهايت موجب كاهش مشروعيت نظام سياسي دو نوع گرچه بروز هر فساد خرد

ب بهياست اما مبارزه با فساد در سطح كالن توجه دليل اين امر. خود جلب كرده است شتري را

و صدمات سهمگبرتري مخربتأثيرواضح است زيرا اين نوع فساد  بريترنينظام سياسي دارد

).NDI, 1999(كندمي مشروعيت نظام سياسي وارد

شد فساد سياسي به را ويژهبهمعنايي كه توضيح داده به از نوع كالن آن، نهادهاي عمومي كه بنا

 برده شود به ابزاري جهت جلب منافع شخصي فروكاربه فرض بايد در جهت دستيابي به خير عمومي

و اين امر موجب ناكار مي ب كاهد و كاهش اعتماد عمومي به تصميمات ناظر ه منافع همگاني آمدي

 گذار بر زندگي عمومي با داليل موجه اتخاذتأثيرشهروندان اين باور را كه تصميمات.خواهد شد

و گفتگو برايمي شوند را از دست مي و آنگاه نسبت به مناظره از دستيابيدهند به مفهوم مشتركي

و بدبينبير عمومييخ سخنان مقامات عمومي را كه مردم شودمي اين امر باعث. شوندمي اعتماد

و شرورانه بب خواه مرتكب شودميه در اثر آن وجهه مقامات عمومي نزد مردم تخريبكننديرياكارانه

ميبي وقتي مردم به حكومت. فساد شده باشند يا نشده باشند ي خود براييشوند آنگاه در توانا اعتماد

و منافع همگان دهند كه صرفاً درپي جلب منافعميو ترجيح كنندمي ترديديعمل در جهت خير عمومي

و مشخص فساد پيوندهاي اجتماعي را از طريق ترتيب بدين. باشند كه تحت كنترل آنهاستيمحدود

و  و تضعيفتبسط ترديد و عمل متقابل تخريب  ). Warren, 2010: 54(كندمي خريب اعتماد

ماي پاره بهكيدانيمطالعات آميتازگه نواي التين يعني السالواديكردر چهار كشور اراگوئه،يكر،

و پاراگوئه انجام شده نشان و كاهشيوجود رابطه مستقيم ميان افزادهنده بوليوي ش فساد سياسي

فسادهمطابق اين تحقيقات هر چه دامن. سياسي در اين كشورهاستهاي ميزان مشروعيت نظام

م سيسياسي بيشتر باشد، ).Seligson, 2010: 299(يابدمي كاهشياسيزان حمايت مردم از نظام

به با حيكتوجه به پيامدهاي سهمگين فساد سياسي، پيشگيري يا مبارزه با آن ليتبدياتيامر

مسئله اصلي اين است كه نهادهاي سياسي چگونه طراحي شوند تا از بروز فساد در سطح. شوديم

و صاحبان مناصب با فرض اينكه احتمال زيادي وجود. الن جلوگيري شودك دارد كه مقامات

عمومي درپي جلب منافع خصوصي خود برآيند نهادها بايد طوري طراحي شوند كه اطمينان حاصل 

بال شود، هيچ و ز. منازع بر منابع ندارد كدام از مقامات سياسي كنترل مطلق ياديتحقق اين امر تا حد

كهپاسخگوبه سازوكارهاي از شروط اصلي تحقق يكياكنون يي مقامات عمومي بستگي دارد

. حكمراني خوب است
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 پاسخگويي.2

و صاحبان مناصب سياسي يكي از راهپاسخگو پيشگيري يا مقابله با فساد سياسي هاي يي مقامات

كهينمايندگهاي دمكراسييي مقامات ياد شده اساساً در پاسخگو. است معنادار است يعني جايي

و شه در چنين.وكيل طراحي شده استـ روندان براساس رابطه اصيلاساس رابطه ميان حاكمان

و ضوابط نحوه انجام كاراي رابطه و شودمي معينيشرايط ل صرفاً مجاز است در اينكيو

و تجاوز از حدود. محدوده اقدام كند و منافع اصيل مفروض است در عقد وكالت رعايت غبطه

نظ وسيلهبهكهيين مفهوم محورا. آور استت امانت ضمانيا عدم رعايوكالت  ر جانيانديشمنداني

و شهروندانكال و روابط سياسي حاكمان گرفته شده در نهاد كاربه در عرصه حقوق عمومي

اصگيري وقتي قدرت تصميم. شده است نمايندگي متبلور يعنيل يعني شهروندان به وكيلياز

س آن براساسبايد وجود داشته باشد كه الجرم سازوكاري شودمي منتقلياسيصاحبان مناصب

و پاسخگودهد وكيل بابت اقداماتي كه انجام مي ازيه شدهياب تخلف، تنبكدر صورت ارت باشد ا

. تش عزل شودمس

:توان پنج عنصر اصلي را در آن شناسايي كردمي يي،پاسخگوياز مبنايلين تحليبا فرض قبول چن

.)وكيل يا كارگزار(باشد پاسخگونهادي كه بايد)الف

و حوزه)ب .)موضوع وكالت(كه وكيل بايد درباره آن موضوع پاسخگو باشداي موضوع

در نهادي يا طرفي كه وكيل)ج او يا كارگزار بايد .)اصيل(باشد پاسخگومقابل

و توجيه آنها نزد)د و اقداماتش حق اصيل در الزام وكيل به دادن گزارش درباره تصميمات

درحق(اصيل  او پاسخگواصيل .)بودن وكيل در مقابل

دركه در صورتيحق اصيل به مجازات وتنبيه وكيل)ـه وكيل آگاهي يا توضيح يا توجيه كافي

و اقداماتش به اصيل ارائه نكند  ).Lindberg,2009: 8(قبال تصميمات

گفتمي پنجگانهيها با توجه به اين مؤلفه اپاسخگوتوان تكليف صاحبان:زيي عبارت است

و عملكرد و عمومي در دادن اطالعات راجع به تصميمات و توجيه آنها هاي مناصب دولتي خود

و دستگاه و نهادهاي نظارتي براي عموم در. ها يي است زيرا در پاسخگو فرآيندالبته اين گام اول

توانمي باشند،صاحبان مناصب ياد شده سوء عملكرد يا تخلفي داشتهكه در صورتيمرحله بعد 

و تنبيطرف متخلف را به انحا .ه كرديمختلف مجازات

آنمي پاسخگويي به اين معنا را بود به دو قسم پاسخگوتوان به اعتبار منبعي كه بايد در مقابل

به اينيسازمان پاسخ درون.يسازمان يي برونپاسخگو،يسازمان يي درونپاسخگو: تقسيم كرد

و يك نهاد يا سازمان واحد مستقرند مانند انواعدر پاسخگومقام معناست كه مقام ناظر
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ياينيبشيپاز قواي حكومتييكهركه در درونينظارتيارهاكسازو يي يك پاسخگوشده است

.كارمند در مقابل مقام مسئول باالتر

كه دستگاه يا مقام ناظر از لحاظ سازماني شودمي محققيوقتيسازمان برونييپاسخگو

يي قوه مجريه پاسخگومانند. دارد شونده قرار كننده يا نظارت ارج از تشكيالت سازماني مقام عملخ

.يي نمايندگان در مقابل موكلين خودپاسخگودر مقابل قوه مقننه يا 

راپاسخگوبر اين، عالوه ايم يي سايه مرجع ناظر شهروندان باشندكنيتوان به اعتبار ير قوايا

افقيعمودييبه پاسخگويومتكح .ردكميتقسيو

طكاستينظارت شهروندان بر مقاماتيعمودييپاسخگومنظور از ميانتخابات مستقيه

لياصهل رابطياز تحليناشدرواقعهكشونديمدهيبرگزياداره امر عموميشهروندان برايازسو

پكو وكيل است شديه اسدر. شتر به آن اشاره گوناگون هاي تفاده از روشاين نوع نظارت، اصيل با

نمايندگي، هاي دمكراسيآنها در ترينو محوريين مهمتركه كندمي بر عملكرد وكيل نظارت

را. انتخابات است بامي به موكلين برگزاري انتخابات اين فرصت دهد كه در فواصل زماني معين

ر و درصورت ضايت، دوباره آنها را در بررسي عملكرد كلي نمايندگان خود، آنها را ارزيابي كرده

بريا گر. شان را عزل كننديايتيعكس در صورت نارضان سمت ابقا كنند يا چه اصيل اين نوع نظارت

مق اما واجد،ن استياديو بن و محدود به يك دوره زمانيمشكالتي است مانند اينكه ويد خاص

و فوري نيست و بنابراين مستمر و گاه فاقد دقت كافي است ثانياً بسي. معموالً طوالني است ار كلي

در نمي معمول طوربهكنندگان ئت انتخابيه زيرا و برخي مسائل توانند جزئيات وارد شوند

از ايناز. قرار دهند تخصصي را مورد ارزيابي يي افقي پاسخگوه همانكييپاسخگورو نوع ديگري

.دينمايمياست ضرور

مپاسخگواين نوع نييي معموالً در و قواي حكومتيان در شودميبرده كاربه هادها و ريشه

و توانايي نهادهاي حكومتي برايييي افقي، صالحپاسخگوديگر عبارتبه. نظريه تفكيك قوا دارد ت

و رفتار دستگاه .)2006بيتام،(حكومتي است هايو نهادها در ديگر شاخهها نظارت بر نحوه عملكرد

يي در عرصه عمومي معموالً پاسخگوكه كرد شاننر بايد خاطرالذك با توجه به توضيحات فوق

هم درونپاسخگوبا تركيب انواع  نيسازمانو برونيسازمان يي يعني افقيز عموديو  اعماليو

سيم و غرض از آن حصول اطمينان از استفاده مناسب از اقتدار پياسيشود صاحبانيرويو

سيمناصب عموم صياسيو اكن. حيح استاز قواعد رفتار ميته مهم در اين ه پيرويكن استيان

و رعايت از قوان يايمقامات عمومي از قواعد رفتاري صحيح صرفاً به اطاعت ن موضوعه

و رعا مقاماتهاي العمل دستور و اقتصادي ختمهايت استاندارديباالتر بلكه،شودمين كارآمدي

ا غير پرهيز از ارتكاب رفتارهاي و خالف يي صاحبان مناصب پاسخگونيز در حوزه نصافاخالقي
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 ). Callahan, 2002, 109(گيردمين شهروندان قراريام عنوانبهيعموم

و صاحب در برخي از مقامات سياسي و جايگاه مهمي كه نظام منصبان به سبب اهميت

باگيري تصميم و پاسخگو باشندييا اجرايي دارند نمايندگان.د از هر جهت مراقب رفتار خود بوده

و نقش برجسته برعهده دارنديزندگي اجتماعيه در سپهر عمومكيا پارلمان به سبب جايگاه مهم

چنياز مصاد تفصك طور همان.هستندين مقاماتيق روشن ديل خواهيه به ايم هكنيد با توجه به

نياقتدار عمومهاحتمال اعمال خودسران ميو ويز بروز تعارض و منافكان منافع موال ين امريلكع

و مم پايشدن منافع عمومياز قربانيريجلوگين است، براكمحتمل الزميمنافع خصوصيدر

نياست نما مسيندگان پارلمان وئز ايپاسخگوول .ن سمت باشندياقدامات خود در

و حاكميت قانوننظ.3  ارت بر نمايندگان

حا برداشت بايمكها از و متعدد اهينظر1شدت قانون هر چقدر متنوع ه اعمال اقتداركنيپردازان در

سلينبايعموم و باياقهيد خودسرانه و قدرت از هر نوع نظرد محدود به قانون باشد اتفاقيباشد

وياعتماديبيت قانون نوعيمكحاهشيرسد در بن انديم به نظر). Tamanaha, 2004: 114(دارند 

هميشا.ز نهفته باشدكمتمر بشر صاحب قدرتژهيوبهسوء ظن به نوع بشر هكن سبب باشديد به

حكاصوالً نادرست است«ديگويم ارسطو به نحو عام بهكه دركآنيجا ومت ه تابع قانون باشد

آ]ا اشخاصي[ اقتدار شخصهطيح زيدر هكاستييو سودهاها را هر شخص گرفتار هوسيد،

گريروان آدم ).163-164: 1381ارسطو،(.»ندارديزيزاده از آنها

نيه نماكواضح است سايندگان پارلمان يدر معرض خودسرير صاحبان اقتدار عموميز مانند

سل و اختيبا وظاكياندييس آشناكهر. قرار دارندياقهيو رفتار ندگان داشته باشديارات نمايف

آسكردكق خواهديتصد سليه از ناحكيبيه ن است جامعهكممندگانيو خودسرانه نماياقهيه رفتار

بكديرا تهد نكنباشدييشتر از مقامات اجرايند اگر هف عمدياز وظا يكينمونهيبرا.ستيمتر

بينما سييتعياسيسيها شتر نظاميندگان در ه افراديلكين عام برايب قوانيو تصويلكيها استين

باينما. جامعه است ايندگان ا در مرتبه باالتر قرار دهندريرد همواره منافع عمومكاركنيد در اعمال

پ و نظارت بر عملكابزارنيترين اصليهمچن. نباشنديو گروهين منافع شخصيتأميو در ردكنترل

بييمقامات اجرا ازيپوش ندگان با چشمينماهكيدر صورت. پارلمان استياسيسيها شتر نظاميدر

انشان باشند صدماتيا اطرافيدخويبرايدر صدد جلب منافع شخصييمقامات اجرايامگكخود

 
و برداشت.1 ر براي مطالعة تفصيلي دربارة مفاهيم : احمد مركز مالميري، حاكميت قانون:به.ك.هاي مختلف از نظريه حاكميت قانون

و برداشتمفاهيم، مبان .1385هاي مجلس شوراي اسالمي، ها، تهران، مركز پژوهشي
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شديريناپذ جبران .به جامعه وارد خواهد

پيدرستبهينقش قواعد رفتار آسييريشگي، ممكاستييهابيا مبارزه با ردكن است از عملكه

سينماياقهيسل بهيندگياحراز سمت نما. باشدياسيندگان متوجه جامعه و برنده شدن در انتخابات

سليرابيوجه مجوزچيه و و نماينياقتدار عمومياقهياعمال خودسرانه ميست اكندگان نيلفند

تعيتدويآنها اغلب در قواعد رفتارنيمهمترهكينياقتدار را مطابق مواز و .نندكشود رفتاريمنيين

و قواعد رفتاريـفصل دوم  نظارت بر رفتار نمايندگان

 مقدمه

قوكدرست است اما؛استيندگينمايراسكدمبريمبتنياسيسيها در نظامنكرنيمهمترمقننههه

بياسيسيها ثر نظامكاريناپذييامروزه پارلمان جزء جدا و به. استيتيا هر ماهاز هر نوع با توجه

حتيندگينمايراسكدمهكنيا و ضد مردميها نظاميگفتمان غالب عصر حاضر است زينياقتدارگرا

چنكدر عصر حاضر برآورده. هستنديگاه مردميمحتاج تظاهر به داشتن پا نيردن  عهدهبريازين

و موجودكن بدان معناستيا. ندگان مردم گذاشته شده استيو نماها پارلمان تيه خدشه بر وجهه

سكميمستق طوربهپارلمان مرها پارلمان. دهديمر خود قراريرا تحت تأثياسيل نظام زكخواه واقعاً

اياسيسيريگميتصمعمده به نظاميت بخشينند از منظر مشروعكن امريباشند خواه تظاهر به

.آن هستنديبراياديز العاده فوقتياهميداراياسيس

مكيندگيپارلمان، نهاد نما و متنوع است؛ آنكاز جامعه بزرگياتورينيننده منافع مختلف ه در

و تعارض منافع جد گفت. استيتضاد اياهم والدرونيجرمهبه ردكاركخاطربهن نهاد صرفاًيت

نيندگينما بلياش وكست  جامعه انجاميبراتريو ضرور مهمتراريبسياركشهروندانيالكه

ط. دهنديم پذييهانديفرآيآنها پس از و طريمشخص ويرفته شده، از و گفتگو تعارض ق بحث

و صلح تبد و مانع چندكيمليمخاصمه را به توافق و سوق پاره نند بهيشدن جنگيسو افتن جامعه

مر.و جدال هستند سيريگميتصميز اصلكپارلمان و تصويها استيو بحث درباره بيمختلف

گز. است االجرا الزمقواعد عام تقنيهانهيبحث در مورد بركاز آنها يكيو انتخابينيمختلف ه

و گروه و متنوع اقشار زيمختلف تأثيها منافع متعدد ايميادير . شوديمن نهاد انجاميگذارد در

قويهمچن سايمجرهن نظارت بر و  آنها اعمالياز مجرايه اقتدار عمومكيومتكحير نهادهايه

و جلوگيم آنيياستفاده احتمال از سوءيريشود ازيد يكيا اعمال خودسرانه نيايردهاكاركگر

تعيو همگانير عموميخهاربحث دربيگر پارلمان محمل اصليد عبارتبه. نهاد است ين محتواييو

.ن استيقوان
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سيبخشتيپارلمان صرفاً به مشروعيردهاكارك و نظارت ختمي، قانونگذارياستگذاري،

سايحل تعارض منافع، دخالت در انتصاب مقامات مختلف قوه مجر. شودينم و ير نهادهايه

بسيومتكح افي، و نظايها استيسيادر اجريت عموميو جلب حمايار عمومكج ير آن برايدولت

زياز اهمياسيسيها شتر نظاميب ).120، 119: 1390نورتون،(ر است برخورداياديت

ردكاركژهيوبهمهم پارلمانيردهاكاركندگان در اعماليق نمايه توفكروشن است

ميبخشتيمشروع و اطميبه ايزان اعتماد چنانچه مردم باور. داردين نهاد بستگينان شهروندان به

پايخود را به سالمت اخالق و و نماينمايبندي، انصاف رايندگان به قانون از دست بدهند ندگان

ببيا گروهييشتر حافظ منافع شخصيب هزيو همگانينند تا منافع عموميخود تيفعاليهانهي،

شدترد آن فزونيپارلمان از فوا و باورشانه اعتماد مردكن مهم استيبنابرا. خواهد م به پارلمان

تقوينمايبه سالمت اخالق و يهان ضرورت باعث شده است نظاميهم.ت شوديندگانشان حفظ

ويكهرمختلف،ياسيس و و ارائهيه دارند اقدام به طراحكييهايژگيبا توجه به اختصاصات

بريبرايداتيتمه .نندكندگانيرفتار نما نظارت

ويبه هدفيابيدستيه براكافتيتوانيمرايشوركينمتركامروزه اد شده صرفاً به پند

و محرك و ايجاد مشوق ا. اخالقي بسنده كرده باشدهاي اندرز دريشورها نماكثركالبته در ندگان

رايه وظاكنندكيماديسوگنديندگيدوره نمايابتدا و انصاف انجامف خود با رعايت اخالق، امانت

سيهاييدهند اما رسوا سكوياسيمتعدد يتالش براكمحريلك طوربهاستمدارانياهش اعتماد به

ديارهاكردن راهكدايپ . شده استيگريمؤثر

ا رويبا توجه به و با استفاده از مطالعات تطبيهاهين ايقيمختلف  طوربهن بارهيانجام شده در

رويميلك و متداول را در دو دسته متمايردهايكتوان : قرار دادزيغالب

و براساسن ندگاينظارت بر نما• يعمومينهادها از طريق قواعد

ويشورها نظارت بر رفتار نماكبرخي از و صاحبان مناصب عموميلك طوربهندگان ازيمقامات را

رايانت از منافع عموميص مسئوليتهكچون دادستانيمقام عهدهبرق اعمال قواعد عمومييطر

و عهده بر و نظارت بر عملكرد.اند نهادهيا عالييعموميها دادگاهدارد در اين رويكرد، ارزيابي

و مدني انجام  امز با مطالعهيليو. شودمياعضاي پارلمان از طريق قواعد عام اساسي، اداري

ا 2001ه اروپا در سالياتحاديشورهاك نتيبه رسين اكديجه و هيثر كشورهاي اتحادكه فرانسه

ا كه شودميي مطرحا استداللي كه در اتخاذ چنين رويه. كنندمي ين مدل پيروياروپا از اين است

و بار جديدي به مجموعه قوانين قبلي  بهتر است نظام حقوقي حاكم بر رفتار نمايندگان ساده باشد

).Williams, 2001: 7(افزوده نشود 
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و متمايمعيقواعد رفتار براساسنظارت بر نمايندگان• زين

روب ديكرخالف يها نامهنييآاييو اساسين عاديقوانبر عالوهشورها،كازيگريرد باال در دسته

تقنيداخل طينيمجالس يك مجموعه قواعد رفتاري معين جداگانه نحوه رفتار صحيحيسندي،

و عواقب تخلف از اين قواعد را نيز مقرر قبيا. داردمي نماينده پارلمان ينهادهاشورها معموالًكلين

سيكه بر رفتار نمايندگان نظارت كند مانند تأساند پارلمان ايجاد كردها خارجيرا در داخلياژهيو

انادا،كانگلستان،. نظارت بر رفتار نمايندگانيبرايونر مستقل پارلمانيسيمكايثابت هاي كميسيون

آفريكآمر و برخيجنوبيقايا، نيديشورهاكازي، پارلمان اروپا فيظگر و زامبيپيلير نين، ژاپن ازيا ز

پيهم ).Hulst, 2000: 122(اند ردهكيروين مدل

و اساس اتخاذ چنين رويهيم به نظر كهييكشورها ازسوياي رسد مبنا اد شده اين است

و ظرافت ياقتضائات رفتار صاحبان مناصب عمومي در عرصه عمومي زندگي از چنان حساسيت

يوجود قواعد.ردكت آن را صرفاً به قواعد عام موجود واگذاريوان تمشتينمهكبرخوردار است

بيمتماو مدون كه شودمي ويژه نمايندگان باعث انسجام رفتاري كسانيهز براي سياستمداران،

. مانند سمت نمايندگي پارلمان را در اختيار دارنديمشاغل عمومي مهم

پيبه معناين قواعد رفتاريتدو حياز قواعد اخالقيرويتعهد به وظيدر يفه، قدمتين انجام

پ. دارديطوالن ميدر قرن چهارم طكنامه بقراط الد قسميش از ين اخالقيحفظ موازيآن اطبا برايه

ايخيمشهور تارهنمونيكردندكيماديسوگند قبياز استيا رفتارييل قواعد اخالقين

)(Rathamarit, et al, 2008: 13 .ي، نظارت بر رفتار صاحبان مناصب عموميعد رفتارمحققان قوا

ن بخش الهامياياقتصاديهاتيفعالژهيوبهيه از بخش خصوصكداننديم ده مدرنيپديكرا

پل. گرفته شده است هميبه اعتقاد و ايارانش تدوكزو و اعمال شدنين قواعد به شروع موج جهانين

شريو پد قبيا. مرتبط استيتيمل چنديهاتكد آمدن شرين هزكدنبالبههاتكل شيو افزاهانهياهش

دريسود خود به تول جاكاقداميمليخارج از مرزهاييشورهاكد محصوالتشان هكييردند؛

طريشوركنيان اعمال قوانكاميراحت به حاياز مليمكق دستگاه چن. وجود نداشتيت نيفقدان

و اطميكازينظارت ريسو اعتماد تهيت قواعد اخالقيرعا درخصوصا نان شهروندان نكهيدر و زياال

وكت محصوالتيفكي و شهرت توليديازسواهش داد جدكديگر اعتبار ينندگان را در معرض خطر

ا. قرار داد قبيلذا صاحبان ميتنظيقواعد رفتاريجلب اعتماد آنان نوعيدند برايوشكعيل صناين

و همه واحدك بهيديتوليها نند ايتبعخود را راكن قواعد متحدالشيت از ل وا دارند تا اعتماد بازار

چنيدر هر حال غرض اصل.(Pelizzo, Olson, Stepenhurst, 2004)نندكهمچنان حفظ نياز

و جلب اطمياقدام ديهم. نان از دست رفته بوديغلبه بر بحران اعتماد گر در بخشين ضرورت بار

Armin
Highlight
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و خدمات عمومكهعرض ديه خواهكچنان. آمد وجودبهياالها اهش اعتبار صاحبان مناصب نزدكديم

رويدلنيترياصليار عمومكاف .بودين قواعد رفتاريمختلف به نظام تدويشورهاكآوردنيل

گذشته روبه هاي كلي در دهه طوربهتام معتقد است تمايل به استفاده از قواعد رفتارييب

ا و پاين افزايافزايش بوده سخ به كاهش اعتماد عمومي به استانداردهاي رفتارش تا حدي در

نويبرخ). Beetham, 2006: 98(افته بوده استياستقرارهاي دمكراسينمايندگي در  سندگانياز

گردديمبريالديم90به آغاز دههينيتقنيدر قواژهيوبهيمعتقدند روند استفاده از قواعد رفتار

)Rathamrit, et al. 2009 .( سويري، جلوگالحبه هر و استفادهيها استفادهءاز و مادي مالي

كه الزمه اعمال اختيارات اين سمت است در مركز توجه قواعديندگيسمت نمايازهايناروا از امت

نيز در تدوين اين قواعدتر كه خواهيم ديد به مسائل جزئي طور همانرفتاري بوده است هرچند 

. توجه شده است

 رفتاريتعريف قواعد.1

اcodes of ethicsو  codes of conductsدو عبارتيسيدر زبان انگل قين تحقيمعادل آنچه در

ايرسد مباحثيم به نظر.رديگيم شود مورد استفاده قراريم گفتهيقواعد رفتار قبياز ل چونين

نشورم. نگرفته استيافكنضجيشناس طرح شده هنوز از نظر واژهيدر زبان فارسيتازگ به

شاكهستنديدر زبان فارسييها معادليو قواعد رفتارين رفتارييآوياخالقيدهاك،ياخالق ديه

آ . برده شونداركبهيشتريبيا دقت زبانبندهيدر

شردرحال را درباره رفتاريقواعديو گاه خصوصيات عموممؤسسوهاتكحاضر ادارات،

شاكنيا البته. نندكيمن خود وضعيح مستخدميصح بيار  داشته باشد امايغاتيشتر جنبه تبليد

آكردكينيبشيپتوانيم ايا ندهيه در تيريمديمحوريها از بحث يكيبهن مباحثينه چندان دور

و بحث شدهييها در حوزهيحاضر منشور اخالقدرحال. بدل شوديعموم مانند ورزش فوتبال طرح

دركيسانكيبرايه از جهاتكاست  تيمق هستندين حوزه مشغول تحقياه .مل باشدأتواند محل

ازيسيدر زبان انگل يلكاز اصوليا مجموعهيا منشور اخالقي Codes of ethics مقصود

درياخالقياز اصول آرمانيه احترام به برخكاست ندكيمهيگروه توصيكرا به مخاطبان خود

ايه در انجام وظاكندكيمقيو آنها را تشو ت، عدميمانند صداقت، شفافيلكن اصوليف خود به

پايتبع از.ر آن احترام بگذارنديو نظايدستكض، قواعد Codes of conductsاما مقصود

شيف سازمانيو ناظر بر نحوه انجام وظاتريانضمام ركالذت اصول فوقيه رعاكاستيلكبه

جزيحاوياخالقيخالف منشورهابريتوان گفت قواعد رفتاريمنيبنابرا. سر شوديم ويئقواعد
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طركهستنديمفصل تريافعاليا اجبار به انجام برخيهاتيمحروم ها،تيممنوعيق برقراريه از كا

زمكيميآن سع ياخالقيخالف منشورهابر. نندكرا فراهميف عموميلكتيكحيصحياجراهنينند

پياخالقيهاهيه صرفاً بر توصك نيرويو نيابر عالوهيوجدان استوار هستند، قواعد رفتاريدااز

ايتخطها ضمانت اجرايردن برخكق مقررياز طر و مجازاتين قواعد را تنبياز . نندكيمه

ا ايبا هكيفركيين عموميبا قوانيه تفاوت قواعد رفتاركشوديمن سؤال مطرحين وصف

و ارتيبرايقواعد دركمبارزه با فساد چكيم وضعيبخش عموماب جرم مميترديب ست؟ينند نكد

م ا داشته باشدوجودييهايپوشانهميفركيين عموميو قوانيرفتار ان قواعدياست دوياما فرق ن

ين عموميه قوانكيدرحالآن در انحصار دستگاه مربوطه استيو اجرايه قواعد رفتاركآن است

يا نهادهايرا صرفاً خود پارلماني قواعد رفتار پارلمانمثالً. گذارنديم به اجراها را دادگاهيفركي

قرار داردهات دادگاهيآنچه در حوزه صالحيوانگه.ها نند نه دادگاهكيم وابسته به آن اجرا

و مجازات مجرمان است درحاليدگيرس بريه هدف از وضع قواعد رفتاركيبه جرائم نظارت

تلقكاستييرفتارها هكيتيفكيبهيه با شئونات مربوط به مناصب عمومكبلشودينميه جرم

نيشتر توضيپ افيح داده شد متناسب و دستگاه مربوطه نزد و به اعتبار آن سمت يار عمومكست

قبيا.ندكيم لطمه وارد نين بليل افعال اغلب جرم بكستند رد نامناسبكا عمليرفتارءسويشتر نوعيه

تميهم. هستند ديان امر توجه ما را به جلبينيگريز مهم اغلبيفركيين عموميقوان.ندكيمز

و  پيبيه قواعد رفتاركيدرحالمحور هستندفركيبازدارنده و هدف از وضع آنهايشگيشتر رانه

صحيتشو نهيق رفتار نو يكي. فر متخلفكيح است اياز ح تفاوتين دو را با توضيسندگان تفاوت

و هد (داده استحيه توضيرشوه .Rathamarit, 2009: 10 (هكمجرمانه است عمليكرشوه دادن

دريم خواستهيسمت دولتيكآن از صاحبيط تريافت آن، فعليشود در قبال  طوربهرايفعلكا

هد. رشوه انجام دهددهندهيبرايقانونريغ وظيمهياما و اخالقيتواند بر انجام يكيفه منصفانه

و بر ذهنداير نامطلوبيثأتيمقام عموم زميت او تأثيشته باشد و يكنه انجام نامناسبير بگذارد

ايدر.ندكرا فراهميف عموميلكت قبيافت هدين و صاحبان سمتيبرخيبراهاهيل يها مشاغل

جايعموم اد شده بر آن مترتب نباشد امايشود تا عواقبيما ممنوعيگاه مهم آنها محدوديبه سبب

تلق اينميدر هر حال جرم داكنيشود، مگر گيره تعريه در اكرديف جرم قرار ازيه در ن صورت

و صالحيحوزه قواعد رفتار .شوديم مطرحييقضايهاو مقامهات دادگاهيخارج است

ا اين توضيبا ايتوان دامنه بحث را به نوع خاصيم نونكح قبياز قواعد رفتاريعنيل قواعدين

نو يكي.ردكمحدوديپارلمان موسع، كليه احكام اخالقي كه نمايندگانيفيسندگان ضمن تعرياز

ينند قواعد رفتاركتيمجلس بايد در طول دوره نمايندگي در ارتباط خود با جهان خارج آنها را رعا

به منظوربهلفندكمندگانينما). Hulsl,2000,119(ندكيمفيتعريپارلمان حفظ اعتماد مردم
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و درستي پارلمان به و از ارتكاب هر نوع عملي كه وجهه پارلمان صداقت آن قواعد احترام بگذارند

ساالري، جلوگيري از خويشاوند منظوربهاين قواعد اساساً. قرار دهد پرهيز كنندهالمصالح را وجه

يو درصورت بروز تعارض، حل آن به نفع مصالح عموميبا مصالح عموميتعارض منافع شخص

پ طوربهو .شودميا تخلف احتمالي مقرريمبارزه با هر نوع فساداييريشگيكلي

دينو رايم قواعد رفتار پارلماني را سند رسمييگريسندگان دانند كه نحوه عمل نمايندگان

صح وسيله به ازيتعيين رفتار و رفتاريكح  عبارتبه. كندمي گر مشخصيديازسوقابل قبول غير سو

ت و ديگر هدف از اين قواعد رفتاري، قويت نوعي فرهنگ سياسي است كه بر درستي، صداقت

يو استانداردهايينظامات اجرايحاويقواعد رفتار. كندمي شفافيت رفتاري نمايندگان تاًكيد

بهيو تعر االجرا الزميرفتار ن قواعد نحوهيا. له مقنن همراه با مجازات نقض آنها هستنديوسف شده

نميعمل نما و هدف نهاكيم مشخصيندگياندگان را در طول دوره يش اعتماد عموميآن افزايينند

 ). Pelizzo and Stapenhurst, 2006: 200(است

نويگرچه برخ برياز  codes ofو codes of conductsيهان معتقدند عبارتيسندگان مانند

ethics به ويديكيجا در متون مختلف يقاطع تفاوت طوربهتوانينم گر مورد استفاده قرار گرفته

شديم بهياخفياما تعرStepenhurst and Pelizzo, 2004: 6)(ان آنها قائل ايبيروشنر نيانگر

عكندگان استيم رفتار نمايتنظتريه حقوقيسويه قواعد رفتاركاست قواعدين حال حاويه در

وينياخالقيآرمان ياخالقيرهاا منشويمقرر شده در قواعديلكمل اصولكمدرواقعز هست

ا.است ريبا راكن وصف سه :ردكييشناسايقواعد رفتاريتوان برايمن

كلـ  ندگان،ينماي اخالقي حاكم بر رفتاراصول

تفصـ جزكييو اجرايليقواعد يندگيندگان در طول دوره نمايات رفتار نمايئه اغلب ناظر به

،)قواعد ناظر بر تعارض منافعژهيوبه(است

.اجراي تخلف از اين قواعدـ ضمانت

اريايليتفصيقبل از بررس سهكن رفتارهن قواعد جداگانيگانه، الزم است ضرورت تدو ان

ا.مينكيت فوق را بررسيفكيبهيپارلمان دريمن ضرورتيفهم .ندككمكبهتر قواعدآنكتواند به

پا.2  رلمانضرورت تدوين قواعد رفتاري براي نظارت بر رفتار نمايندگان

نيگانه براي تنظيم رفتار نمايندگان چه ضرورتي دارد؟ آيا قوان اين است كه تدوين قواعد جدا سؤال

ب بهييويژه قوانين جزاهعمومي موجود، اي كه پارهيا تخلفات ادارييمدن مسئوليت، قواعد مربوط

تلقيا جرمياعمال را ممنوع اعالم و براكيا تخلف تعيرده آورا ضمانينمودهنييآن مجازات
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جلوكاعالم نيگر تدويد عبارتبهاز تخلفات نمايندگان پارلمان كافي نيست؟ گيري رده است براي

 دارد؟ياد شده چه ضرورتينيقوانبر عالوهندگانينمايبرايقواعد رفتار

بهمي پاسخ اين پرسش را :شرح زير مورد بررسي قرار داد توان در چند بند

سيطب.1-2 يندگيمت نماعت

زيادي براي هايو ممنوعيتها محدوديت يه كه معموالًئيا قوه قضا برخالف اعضاي قوه مجريه

، اين امر در مورد نمايندگان شودمي اقتصادي وضعهاي اشتغال ايشان در ساير نهادها يا بخش

و سمت است مگر اينكه آشكارا موجب تعارض منافع شخصتر رنگمكايوجود نداردايپارلمان ي

استداللي كه در اين باره مطرح. نهفته استيندگيدليل اين امر در ذات مفهوم نما. نمايندگي باشد

ا ن تماميشغليندگيه نماكن استيشده و نبايوقت نبايد به نهادهايي بدلها پارلمان.د باشديست

خوهاي وقت اجازه نمايندگي حوزهن تماماشوند كه فقط سياستمدار .د را داشته باشندانتخابيه

سكيسانكه تعدادكواضح است پيا استمدار حرفهيه و اياشهيهستند بسيجز كار اندين ندارند

چنيحت. است اياگر و انتخابين باشد شوندگانن امر به معناي محدود كردن حق انتخاب مردم

و دمكراتيك تمام شود يك نظام سياسي هك طور همانبات غرض از انتخا. است كه درنهايت به ضرر

ارزش.ستينتر بزرگينده جمعينما عنوانبهاستمداريسيد صرفاً انتخاب تعداديگويم والدرون

حدكاستيو تنوعيگون اس اختالفات، گونهكبه انعيندگين نمايا هكاستيه در جوامع معاصر به

و گروهيحت نيها تعدد احزاب نكييز قادر به بازنماينفوذ و تعداد نما.ستيامل آن هريتنوع ندگان

ز اميادتر باشد معنايچه ايشتر به اطالعات ضروريبيابيدستانكش دريمربوط به و ن منافع

دركت انعينها حيردهاكاركاس آن و نيابر عالوه.)(Waldron, 1999 پارلمان استياتيمهم

بيمعنا امكان اشتغال نمايندگان در خارج از پارلمان به ويتماس آنان با صاحبانترميمستق شتر

رايندگيپارلمان نمايه اعضاكاستيمنافع ا عهدهبرآنها و تواند زمينه انجام بهتريمن امريدارند

).Demmke, et al, 2007: 35(ندكرا فراهميندگيسمت نما

و ارتباط گسترده نمايبنابرا ايها ندگان با بخشين تماس و نيز نقشي كه نشايمختلف جامعه

سايكالن به هنگام تقنين يا نظارت هاي گيري در تصميم  كنندميپارلمان بازييردهاكاركريا اعمال

مهاي آنها را مدام در معرض دو راهي و انتخاب حيا ترجيان حفظ منافع شخصييدشوار اخالقي

ول نظام سياسي يا منافكا منافع ملي، منافعيانتخابيه هاي مصالح عمومي، منافع حوزه ع حزبي

و نيز نهادها. دهديم قراريگروه تواند نمايندگان را به هنگاممي مشورتييوجود قواعد رفتاري

و ترديد و مانع از ارتكاب رفتارها بروز ابهام حييراهنمايي كند و اعتبار پارلمانيثيباشد كه به ت

. كندمي صدمه وارد
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و تناسب نظام جزايي عمومي در رسي.2-2  دگي به تخلفات رفتاري نمايندگان عدم كفايت

بسيت حفاظت از منافع عمومينظر به اهم دركيين جزاياز قوانياري، ساكشورها ر جرائمينار

و شاغلكاركماننديصاحبان مناصب عمومياز رفتارهايا پاره و نهادهامؤسسنينان دولت يات

خيرار دولتاسي، افشايخوار اند، مانند رشوه ردهكيانگار را جرميعموم بهي، و نظاكانت ريشور

ا. آن قبياعمال تفييت قوه قضاين در صالحيل قوانين نظارتيقوا نوع كيكو از منظر اصل

پكاما چنان. استيسازمان برون ندگانيرد نماكعملهفقط ناظر به نحويشتر اشاره شد قواعد رفتاريه

آنيارمندان پارلمانك ها، پارلمانيو در برخ و از بكجا است ايه در يازسون نظارتيشتر موارد

ريخود پارلمان ارينكا آنكاز شود در شماريم پارلمان اعماليازسو مأموريا فرديان

. شوديميبندميتقسيسازمان درونيها نظارت

تياعمال نظام جزاي عمومي حداقل از دو جهت برا خلفات رفتاري نمايندگان كافي رسيدگي به

م بهو كه در قواعدييهاو محدوديتها نخست اينكه بسياري از ممنوعيت. رسد نمي نظرتناسب

كه ارتكاب آن به سبب دارا در قوانين جزايي عمومي وجود ندارد درحالي شودمي رفتاري تجويز

يا تنبيهي در مورد آن اعمالو بايد تدابير پيشگيرانه شودمي تخلف محسوبيبودن سمت نمايندگ

ب طوربهكه با فرض اينكه برخي اقدامات نماينده مجرمانه باشد دوم اين. شود شتر كشورهايكلي در

و جرايوجود مصونيت پارلمان م نماينده است، چيزي كه كامالًئمانع از رسيدگي سريع به تخلفات

وجود. نادرست نمايندگان استيخالف انتظار افكار عمومي براي واكنش سريع در مقابل رفتارها

ر و نظام نظارتقواعد رامي شودمي بيني كه در آن پيشيايفتاري تواند اين توقع افكار عمومي

و مانع از ورود صدمه جبرانكبرآوردهيجزايهايط رسيدگييا شدن شرايحداقل تا مه به ناپذير ند

.كل وجهه پارلمان باشد

به.3-2  اهشِ اعتماد عمومي نسبت به نمايندگانكضرورت تقويت رو

ويمبنابريندگينماهل رابطيتحل اصيالتكعقد هركنده، بدان معناستينماـليا ه نمايندگان بيش از

اميديمقام عموم هيگر و رابطه ميان و كنندگان نتخابائتين مردم در اعمال اقتدار عمومي هستند

و زيآم رابطه اعتمادنيايندگينمايهايراسكدمدر.ل استوار استكينمايندگان بر اعتماد بر اقدامات

زايك و مستمر برايمنبع سينده ديا رو به تزايد ثابتيبايه در وجه آرمانكاستياسياقتدار

سيمكرر مالهاي اما بروز رسوايي. باشد بهياسيسيها آن در نظاميهاه نمونهكياسيو مختلف

بسزيآم اعتمادهشود به اين رابطيم وفور مشاهده جديصدمات بررسي نمونه. كرده است وارديار

وييه با توجه به شاخص راستگوكدهدمي نشان 2006يك تحقيق ميداني در انگلستان در سال 

صداقت، سياستمداران در مقايسه با ساير مشاغل از كمترين ميزان اعتماد مردم برخوردارند؛
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از درحالي اف كه اكثريت بزرگي و سران پليس اعتماد دارند مردم معتقدند كه به اطبا، معلمان، قضات

و دستگاهكاند ردهكآنها ابراز چهارميككمتر از  نيا براساس. اعتماد دارنديدولتيهاه به وزرا

ندگان پارلمان اعتماد دارنديه به نماكاند ردهكفقط سه نفر از هر ده نفر اظهاريسنج نظر

)Demmke, 2007:34.(

يعمومي را در اختيار دارند براهاي كه سمت دهد كه صداقت كسانيمي اين تحقيق نشان

ايهمچن.استمهم شانيا بين تحقين دهندگان رشوه نگرفتنه از نظر اكثريت پاسخكانگر آن استيق

). (Ibidاست ار مهميبسيندگان از وزرا امرينما

ا طور به رانه براي ارزيابييگ نخست وجود استانداردهاي سخت«قين تحقيخالصه بنابر

قت نمايندگان مهم است؛ دوم اينكه اعتماد عمومي بسيار شكننده است؛ سوم اينكه افكار عمومي صدا

را رعايت كنند زيرا ايشان داراي سختگيرانه عمومي استانداردهاي هاي انتظار دارد دارندگان سمت

و اختيار تصميم و اشخاص حقوقي خصوصي گيري قدرت نفوذ بيشتري نسبت به ساير مقامات

عمومي كشور را برايو منابع كنندمي نمايندگان از جانب ملت اقتدار عمومي را اعمال.»هستند

كه حقوق بنيادين كنندمي اتخاذيآنها تصميمات. دهندمي دولتي اختصاصهاي انجام پروژه

طريقواعد استانداردهكپس مهم است ). Ibid:35( دهدمي قرار تأثيرشهروندان را تحت  يكقياز

ندگانيجمله نماازيه رفتار صاحبان مناصب عمومكنان دهديبه شهروندان اطمينظارتنظام

ز بايپارلمان را و .ندكيم مقابلهيتخلف احتمال هرگونهر نظر دارد

 تقويت حاكميت قانون.4-2

نخست اينكه نمايندگان. وجود قواعد رفتاري حداقل از دو جهت مانع بروز رفتارهاي خودسرانه است

پا و وجود معيارميش با قواعد رفتار درست آشنايز  شودمي در اين باره موجبيمدونهاي شوند

و بهانه نمايندگان درصورت ارتكاب اقدامات خود بهيا سرانه هيچ عذر و ناگزير نداشته باشند

و منصفانه قبح عقاب بالب. يي باشندپاسخگو نيقاعده مشهور چنيز تدويان هيرا توصين قواعدين

ديه خواهكچنان.ندكيم ايم  تكليف تعارض منافع احتمالي را روشنيليتفص طوربهن قواعد معموالًيد

خألو فرصت سوء كنند مي گر، وجوديديازسو. كنندمي قانوني را از نماينده سلبهاي استفاده از

دراي يندهقواعد رفتاري براي ارزيابي رفتار نمايندگان مانع از اعمال فشار ناروا بر نما است كه

اوكچارچوب قواعد رفتاري عمل  و شمي رده است مطرح شدهيا ادعاهاياتياكتواند در مقابل

و در نهايك براساس رايندكت پارلمان دفاعيمتن مدون از خود آن توجيه براساسا رفتار خود

غهاي بنابراين وجود قواعد رفتاري از هر دو سو مانع تفسير.دينما و بهرضمبهم ورزانه نسبت

شدينما دكندگان پارلمان خواهد و افهاد رسانهيه همواره در معرض قضاوت . هستنديار عمومكو
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 اصول حاكم بر قواعد رفتاري.3

بريتنبيگرچه قواعد رفتاري همراه با نوع و عقوبت است اما هن امر جنبيايفركينيخالف قوانه

و در نهايو ثانويفرع مت رابطيدارد عميان نمايه و شهروندان پايندگان بناياخالقيهاهيقاً بر

روينوعيعنيشده است؛  و از و رغبت به تالش برايميتعهد داوطلبانه نيچن.ير همگانيخيل

بهينمهكاستيآنچنان درونيتعهد هاتيتنبيال پارهيبه آن را از راه تحميبنديپايسادگ توان

هم.ردكنيتضم آنيبيرفتار قواعدنياز متيه بر اجبار مبتنكش از و تشوكيباشد، قيبر دعوت

ايبيدر ابتداير اصول اخالقكذ. است اياسيسيهان قواعد در نظاميشتر نيگوناگون خود گواه بر

يخود هفت اصل اخالقينمونه مجلس عوام پارلمان انگلستان در صدر قواعد رفتاريبرا. مدعاست

باينماهكرده استكحيرا تصر ايرعا. عمل خود قرار دهنديد آن را راهنمايندگان ن اصوليت

به صاحبانيسطح اعتماد عموميارتقايعنييقواعد رفتارين هدف اصليتأميدر راستايجملگ

ايبرخ. استيمناصب عموم و راهنمايقواعد رفتارهيه جانماكن اصولياز دريتدوياست ن آنها

اسياسيسيها نظام بهمختلف زت :ر استيشرح

و راستگو.1-3 يياصل صداقت

شوديم محسوبيه اجتماعيسرمايهان مؤلفهياز مهمتر يكيياعتماد مردم به صاحبان مناصب عموم

درك پكه و راستگوياز اصل اخالقيرويانون آن ايرعا. قرار داردييصداقت فيلكتيكن اصليت

نيابر عالوه. اشتغال دارنديم به مشاغل عموميمستقريغايميه مستقكاستيسانكهيلكيبرايعموم

پيالزام عموم چنيروي، تياز صادقانهيها گزارشهمعموالً در قالب ارائيدر بافت قواعد رفتاريفيلكن

بيت منافع شخصياز وضع و اعضاينمايشتر ماليو هكچنان. ابدييماسكخانواده آنها انعيندگان

ديخواه باينماها پارلمانازيد در برخيم  طوربهمختلفيخود را در فواصل زمانيت ماليد وضعيندگان

بدكداوطلبانه اظهار و اكاستيهينند و راستگويخوداظهارنيه اساس .نده استينماييصداقت

يبر منافع شخصيتقدم منافع عموم اصل.2-3

خيترج در مبادالت. نا شده استبياز خودگذشتگيبر اصل اخالقيبر منافع شخصير عموميح

ميخصوص انينم ان افراديدر هركردكاركتوان پكه و اساساً نظميافزايس در ش نفع خود است

پيبازار بر چن ايفرضشين و نيار عملكنياستوار است و . شودينم ده محسوبيوهكخالف اخالق

ديو ترجيه از خودگذشتگكهرچند نيگريح منافع دريبر منافع خود و احواليشراز و اوضاع ط

و اخالقيپسنديامريخاص تيمأموراما. اد شده استيهبر قاعديياما در هر حال استثنا،استيده

و مناصب عمومياصل نيهستند نه تأميعمومياالهاكلف به ارائهكمدرواقعهكيصاحبان مشاغل

پكبلينفع شخص هم. استيمنافع عموميريگيه وقتياز ايميتعارضين رو دويان  وجودبهن
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ايآيم ميد، حلين اصل مبنايهم. مقدم بدارنديرا بر نفع شخصيلفند منافع عمومكشان قواعد

تشيقواعد رفتارياصلهه بدنكاستيتعارض ايملكيرا ويدهد با اكيژگين ن قواعد ضمانتيه

چنيز براينيياجراها .اند ردهكوضعين قواعديتخلف از

 قاللاصل است.3-3

تينما دق يكيهكبرعهده دارنديف مهميالكندگان و رد قوهكعملهق بر نحوياز آنها نظارت مستمر

ويمجر حقايبيلك طوربهويومتكحهقونيتركخطرنا عنوانبهييان اجرامأموره بهيان ق مربوط

مدكامورهنحوه ادار و انتقاد از سوء وين اساسيرو در قوان ايناز. استيت احتماليريشور

امينيبشيپيمختلف نظارتيابزارهايمجالس قانونگذاريداخليها نامهنييآ يان عملكشده است تا

چنك تيردن ام.ا شوديمهيفيلكن چنكاما ياسيسهاراد وجودبههموارهيين ابزارهايان استفاده از

چنينزد نما و وجود م امالًكزينيان ارادهيندگان پارلمان منوط بوده است ندگانيزان استقالل نمايبه

و مرا نظارتياز نهادها سهز عمدكشونده است اگريهيبد. دارديبستگيو اقتصادياسيقدرت

شونده باشدا افراد نظارتيگر وابسته به نهاديدياز ماديا هر نوع امتيي، مالينده از لحاظ ادارينما

ا وظيدر شديعمومن منافعيفه نظارت در جهت تأمين صورت انجام . با اختالل مواجه خواهد

ديت اشتغال نمايرو اصل ممنوعناي از ه در آنهاكييها در نظامژهيوبهيومتكحيگر نهادهاينده در

تأينسب كيكبر تف . استياز قواعد مهم مندرج در قواعد رفتار يكيشوديمدكيقوا

ينيو تقنيريگميتصمردكاركهه در حوزكبليرد نظارتكاركنه تنها در اعمالين ضرورتيچن

ن و جاريپارلمان ويتوان گفت اصل استقالل، ضامن آزاديم خالصه طوربه. استيز صادق

پيجسارت نما .استياسيسيندگياعمال نمايو منافع شهروندان از مجراير عموميخيريگينده در

 اصل عدم تبعيض.4-3

رع يكيهكبرخالف شغل قضاوت رد قضاوتكاركدر اعماليطرفيبت اصليااز اصول مهم آن

اعضاي پارلمان نماينده منافع متنوع موجود. داشتيطرفيب توان توقعينم ندگان پارلمانياست از نما

ب و ا. انتخابيه يكي از مهمترين تكاليف آنان استهاي منافع حوزه تأمينويژههدر جامعه هستند نيبه

سژهيوبهآنها.ف باشندطريب توانندينم ندگانيمعنا نما ميو تقنيارذاستگيدر پكن طبعاً ريگيلفند

و برايحزبيها استيس درينمنيبنابرا. نندكميبه ثمر نشستن آنها تالشيخود باشند توان از آنها

اما اين امر نافي تكليف آنان در تقويت روح مدارا نسبت به همه افكار. داشتيطرفيبن حوزه توقعيا

برينما. اضع سياسي مختلف نيستو يا مو مش ندگان نبايد صرفاً ا حزبيخودياسيسيپايه تفاوت

خود را از عده ت، نژاد، زبان يا شرايط فيزيكي خدمات نمايندگييجنس براساسايمتبوعشانياسيس

و منحصر كنند ).Williams, 2001: 13( خاصي دريغ كنند يا آن را به عده خاصي محدود
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 فيتاصل شفا.5-3

يك وظيفه عمومي آسان و روشن بودن نحوه انجام و كارآمدترين راه ترين امروزه شفافيت

و سوءگيري جلو تلقي از فساد منظور از شفافيت در اعمال. شودمي استفاده از اختيارات عمومي

و نيز امكان دستيابي به اطالهسمت نمايندگي، امكان كسب اطالعات دربار عات نحوه عملكرد نماينده

و اعضاي خانوادهها، وضعيت داراييياقتصاديهاتيمربوط به فعال و منافع شخصي نمايندگان

و پس از احراز سمت نمايندگي استيا  وسيلهبهدسترسي آسان به اين اطالعات. شان پيش، در حين

بهميو مطبوعاتيجمعيها رسانهژهيوبهافكار عمومي بركه همواريراحتي به شايعات تواند گرده

و  را ويژهبهسياستمداران و اعتماد عمومي از دست رفته نمايندگان پارلمان وجود دارد خاتمه دهد

هم. به ايشان بازگرداند افهن منظور نحويبه از موضوعات مهم يكييار عمومكارائه گزارش به

تشيقواعد رفتار شديه در صفحات بعدك طور همان. دهديملكيرا مشوكبحث خواهد زانيرها در

روينمايردن اطالعات مربوط به منافع خصوصكيعلن .ه دارنديندگان اختالف

ييپاسخگواصل.6-3

و تكاليفي كه برعهده نمايندگان پارلمان مانند ساير صاحب منصبان عمومي بايد در قبال اختيارات

شديپ. دارند پاسخگو باشند اكشتر گفته شييپاسخگونيه و مكدر دو سطح : شوديميتفاوت عملل

افقيعمودييپاسخگو يطيافقييپاسخگوشود امايميدر انتخابات متجليعمودييپاسخگو.يو

يا فرديمعمول نهاد طوربهيقواعد رفتار. شوديمينيبشيپيجداگانه در قواعد رفتارياركسازو

و تشركيمنييتعيقواعد رفتار براساسندگان مجلسينمايبه رفتارهايدگيرسيرا برا فاتيند

و مرجعيدگيرس نيريگميتصمو نحوه . نندكيمز مشخصيرا

 نظارت بر رفتار نمايندگانهويش.4

پك طور همان شديه ار يكيشتر اشاره تفصيقواعد رفتارانكاز رفتارهه نحوكاستيلي، قواعد

ايد عبارتبه.ندكيمنييتعيندگيسمت نمايندگان پارلمان را در زمان تصدينما ن قواعديگر

اكهستنديهمان اصولياجراهنحوهنندكانيب شدهاق بدانين تحقيه به اختصار در گرچه. پرداخته

و نظامك هركاد شده اشترايمختلف در لزوم احترام به اصولياسيسيها شورها يكنظر دارند اما

پيهاهياز آنها رو توانيميبه قواعد مختلف رفتارياجماليبا نگاه.اندش گرفتهيخاص خود را در

راينماياخالق مسئوليتهكاستينخست، قواعد:ردكيبند آنها را در سه نوع متفاوت طبقه ندگان

ا ا.يخالقاا همان اصولينندكيميادآوريشانيبه رايه نماكهستنديجابيدسته دوم قواعد ندگان

و مجبوركميبه انجام فعل ويهاييندگان به اعالم دارايف نمايلكتند، مانندكيم لف منقولريغ منقول
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ميخود و خانوادهيزان سهاميا اعالم شرا اوراق بهادار خود يات مالمؤسسوهاتكشان در

يمالكمكهكيا مؤسساتي؛ اعالم نام افرادين شده در قواعد رفتارييتعيمختلف در فواصل زمان

مياستخدام در بخش خصوص هرگونهاعالم اند، نده قرار دادهيار نمايدر اخت دريو افت دستمزديزان

و نظا سلبياز آنها ند،كيم منعيندگان را از انجام فعل خاصيه نماكاستير آن؛ دسته سوم قواعد

يبند، عدم استفاده از اطالعات طبقهيسب سود شخصكيبرايندگيمانند منع استفاده از سمت نما

فقطكيا اطالعاتيشده و شهروندان عاديار نمايبا توجه به سمت در اخته ازينده قرار داده شده

نيمحروم هستند در جهت جلب منافع شخصين اطالعاتيداشتن چن هزيايردن هداك، قبول يهانهيا

ب ميسفر خويندگان، پرهينمايازسويزان خاصيش از ازي، منع مطلق قبول هدايشاوندساالريز از ا

ايت در تصديممنوعيرا برقراييدول خارج و از قبيمشاغل خاص حا.لين بركدر بخش اصول م

شديتوضيبه اختصار اصول اخالقيقواعد رفتار ا.ح داده اين بخش به بررسيدر ويجابيوجوه

به.ميپردازيميقواعد رفتاريسلب اك استيادآوريالزم قواعدهثر متون نوشته شده درباركه در

ايسلب قواعدهمجموعيرفتار ذيجابيو . دهنديم قراريل عنوان تعارض منافع مورد بررسيرا

ف تعارض منافعيتعر.1-4

اييمنظور از وضع قواعد تعارض منافع اعم از سلب پيجابيا ياز تعارض منافع شخصيريشگي،

تينما و در صورت بروز تعارض) تعارض بالقوه(يندگياز سمت نمايف ناشيالكنده با انجام

نهيبرخ. استيخاطر منافع شخصبهياز ورود صدمه به منافع عموميريجلوگ يكتعارض منافع را

تيمقام عموميكهكنندكيمفيتعريتيه قرار گرفتن در وضعكبل،عمل مشخص تيوقرا در معرض

 ,Genckaya(ب شده باشدكرا مرتيزيآمه ضرورتاً عمل مفسدهكآنيب دهديم قراريمنافع عموم

ايم به نظر). 4 :2009 وين تعريرسد ايقواعد رفتارهرانيشگيپيژگيف با ن معنايسازگارتر است به

چيبيه قواعد رفتارك پيش از هر ممكاستياب عملكاز ارتيريجلوگيز در ن است به اعتبار سمتكه

باكياتهكن.ندكل پارلمان صدمه واردكويندگينما ردكبدان توجهف تعارض منافع حتماًيد در تعريه

اكشوديمدهيتعارض منافع نامينده وقتيله نمايوسبهيه جلب منافع شخصكن استيا نيه بنا باشد

وكيندگياستفاده از سمت نما منافع با سوء نكنده از آن جهتيت نماياال فعال سب شود ز ماننديه او

دايم انهيجور افراد دست به اقدام منفعتيسا بفيتعرهريزند از .رون استيتعارض منافع

تعها رسد برداشتيم، به نظرحالبه هر و يك.ق آن متفاوت استين مصاديياز تعارض منافع

ميتحق مها اختالف برداشتدهنده انجام شده در انگلستان نشانيدانيقات انياز تعارض منافع در

اكيدرحالنمونهيبرا: مردم است يافت پول برايدراند ردهكتكشريسنجه در نظركييثر آنهاكه

آشينه را تعارض مستقيابكيطرح سؤال از وزرا و دريگر تعارضيديا دانند، عدهيم ار منافعكم
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ن و آن را بخشكآن مشاهده ايرده ). Power: 2008: 16(،داننديميندگينقش در سمت نمايفاياز

البكيدرحالنيهمچن قوكيه يها به نفع حوزهيدولتيماليهاكمكجلبيه برايمجرهردن با

هميم نگره محسوبكندگانيمهم نمايردهاكاركاز يكيهيانتخاب ن امر در پارلمان انگلستانيشود،

تلقيخالف قواعد رفتار صح اكياتهكن). Ibid( شوديميح اهان تفاوتيه در هكن استينهفته است

حديتعر وياخالقيها، ارزشيبا بافت فرهنگيف تعارض منافع تا شوركهريبوميهايژگيو

بايمكارتباط مستح و نيدر ادامه مهمتر. به آنها توجه شوديقواعد رفتاريد در طراحيدارد

شديمحورها . قواعد حل تعارض مطالعه خواهد

 منافعوها اختياري يا اجباري بودن تكليف اعالم دارايي.2-4

ح.و منافع متفاوت استهاييبودن اعالم دارايرايا اختييمختلف در اجباريشورهاكهيرو ثياز

و نمايش اعتماد عموميه همانا افزاكين هدف قواعد رفتاريتأم آنيبه نهاد پارلمان ندگان عضو

و دارايرسد اجباريم است به نظر اهاييبودن اعالم منافع بهيشا.ندكيمنين هدف را تأميبهتر د

دليهم اكل باشدين قاتياز تحق يكي نمونهيبرا.اندح دادهيبودن آن را ترجيرها اجبارشوكثركه

م1شور جهانكستيبهدربار 1999انجام شده در ساليدانيم ازك16هكدهدينشان 20شور

و داراهق، ارائيشور مورد تحقك اعالميپارلمان اجبارياعضايرا برايماليهاييگزارش از منافع

رويور باقشكدر چهار.اند ردهك درهيمانده دو و سوئد وجود داردكمتفاوت طكانادا دريه آن

اكيقواعد رفتار نيابكه عضوكيندگانينماين الزام فقط برايانادا يز هستند وجود دارد نه براينه

ن2يندگان عادينما و دارايو و آرژانت. استيارياختهاييز در سوئد اعالم منافع نيدر هندوستان

 ). Whaley, 1999: 11(وجود ندارديان قاعدهيچنيلك طور به

آرژانتين، استراليا، كانادا، جمهوري چك، فرانسه، آلمان، مجارستان، هند، ايرلند، ايتاليا، ژاپن، كره، مكزيك، لهستان، آفريقاي: شامل.1

و اياالت متحدة آمريكا .جنوبي، اسپانيا، سوئد، تايوان، انگلستان

مي نظام سياسي كانادا در شمار نظام.2 . توانند عضو كابينه نيز باشند هاي پارلماني است كه در آن نمايندگان در ضمن
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و.1جدول  كشور عضو اتحاديه اروپا27درها دارايي وضعيت ثبت منافع

 وضعيت نام كشور وضعيت نام كشور
1 التويا0 ريشتا

1 ليتواني1 بلژيك
. لوكزامبورگ. بلغارستان

. مالت1 قبرس

0 هلند. جمهوري چك
1 لهستان1 دانمارك
1 پرتغال1 استوني
1 رماني1 فنالند

. اسلواكي1 فرانسه

1يناسلوو1 آلمان
1 اسپانيا. يونان

1 سوئد1 مجارستان
1 انگلستان1 ايرلند
0 ايتاليا

Source: Demmke et al, (2004): 80. 

 

و دارا نييوضعيت ثبت منافع :ستينمايندگان معلوم

و 1= ارايي الزم استد ثبت منافع

و 0= دارايي الزم نيست ثبت منافع

باكيسانكهدامن.3-4 و دارايه  شان اعالم شوديهاييد منافع

ت ميلكچنانچه ايو منافع فقط به نماهاييزان دارايف اعالم ن احتمال وجود دارديندگان محدود شود

طريه نماك خويندگان بتوانند از تيكنزدشاوندانيق انتقال آنها به دريالكخود از قواعدف مقرر شده

چنيپره منظوربه. نندكيشانه خاليرفتار فرزندانيهايياعالم دارايثر قواعد رفتاركاين امريز از

نيو همسر نما ازيم قات انجام شده نشانينمونه تحقيبرا.اند ردهكآور اعالمز الزامينده را دهد

فقطكازدهيانيم فاكشور چنشور سوئد ميهمچن. استين الزاميقد دهين از ماندهيشور باقكان

ا تايا، استراليكآمرهاالت متحديفقط و تيا جزيلكوان و دارايئف اعالم ويهاييات منافع همسر

عيفرزندان نما ايندگان نكدر. شان استيناً مشابه خود چنيانادا تيز هكيندگانينمايفقط برايفيلكن

و نمانه هستند برقيابكعضو چنيندگان عاديرار است تياز ماندهيدر باق. معاف هستنديفيلكن

اك و لهستان تيشورها مانند فرانسه سبيلكن اتركف و در دريا نمايتاليو مختصرتر است ندگان

و فرزندان خودهايياعالم دارا ).Ibid: 13( مختار هستند،و منافع همسر
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و دارايي.4-4 باهايي دامنه منافع  يد اعالم شودكه

ا باينمايهايياز دارايه چه اقالمكن استيسؤال ايميلك طوربهد اعالم شود؟يندگان ن اقالميتوان

و)الف:ردكميتقسيلكرا به چهار قسمت ا،يهدا)د،هايبده)ج،درآمدها)ب،منقولريغ اموال منقول

مها مسافرت .هاينواز همانو انواع

شركستايادآوريالزم به و سرماتكه سهام و اوراق بهادار درينمايهايگذارهيها ندگان

باهايياول از داراهمختلف در زمره دستيها پروژه و اينمونه در استراليبرا.د اعالم شوديبوده

وينما ازكمنقولريغ نده هر نوع مال منقول از) 1999در سال(اناداكدالر 5000ه ارزش آن باالتر

سيقب شرل باهايگذارهيو سرماهاتكشرا ها،تكهام ). Whaley, 1999: 12( نندكد اعالميرا

اهدست درخصوص ندگان به مشاغليشورها اشتغال نماكيه در برخكح الزم استيتوضنيدوم

بهيد بليلكگر ا ردهكبرقرارييهاتيه محدودكممنوع نشده ه اشتغال آنان صرفاًكنياند، مانند

ام ارهپ صورت به ايت همچنين محدوديا.وقتر است نه تماميپذانكوقت هكن الزام همراه استين با

باينما شريخود اعم از فرديارفرماكد ناميندگان بكا مكانيت را و ايرده نيزان درآمد خود از

حت. نندكشغل را اعالم ويسمتيا ندهيه اگر نماكن الزام وجود دارديايدر ژاپن بدون حقوق

باد ). (Ibidندكد اعالميستمزد در خارج از پارلمان داشته باشد

طلبيباهاياعالم بدهيعنيسومهدست مكد همراه با اعالم نام و ميزان بدهيار ني، و زيزان بهره

زيبدهأمنش ايمهكيدر صورترايباشد، بيزهاين بدهيزان آنياد باشد بايه نماكروديمم نده

س سوء اكدر صدديندگيمت نمااستفاده از باياستن از بار آن باشد، لذا  طوربهدين امر همواره

. باشديشفاف تحت نظارت مراجع اعمال قواعد رفتار

ميالزام برايمبنا و مهمانيزان هداياعالم از اعماليريو جلوگيسازز شفافينهاينوازا

دريتحق. دهندگان استهينفوذ هد 21دهديمه اروپا نشانيعضو اتحاد شورك27قات انجام شده

نيا).Demmke, 2007: 195( اند ردهكوضعينير آن قوانيو نظاها ا، نشانيقبول هدايشور براك

رويشورهاكامر در ن،ينمونه در آرژانتيبرا. خورديم متفاوت به چشميهاهيمختلف جهان با

دريممنوع هديت بريربوط است تصرميندگيه به سمت نماكياهيافت هرگونه دركعح شده است؛ س

و استرال دريا نمايانگلستان جايافت هدايندگان مجاز به دريندگيه با سمت نماكييا هستند مگر

ا. تعارض باشد يايلف به اعالم هداكميندگان مجلس عوام انگلستان فقط زمانيه نماكحين توضيبا

مكهستنديندگيمرتبط با سمت نمايافتيدر آيه تجاوزيندگيانه نمايصد حقوق سالدريكن از زان

ا.ندك مكنيابر عالوهن صورتيدر هدكه بايلف به اعالم نيه هستند در. نندكحيز تصريد ارزش آن را

هيندگان نبايا نمايكندگان آمريمجلس نما هديد ازكياهيچ در 100ه ارزش آن باالتر افتيدالر باشد

Armin
Highlight



____________________________________________________________
�

وك ).Power, 2008: 25( شونديم اال متخلف محسوب نند

ذ هزكر استكالزم به نيسفر نمايهانهيه ليدل. شوديميبندز در دسته آخر طبقهيندگان

اياصل هزياعالم شدكاستيهاتيمشابه توجهانهين در.ه در موارد باال مطرح مطالعه انجام شده

ششكدهديم شور جهان نشانكهجده  هكه ايتيچ محدوديشور اساساً ننيدر اند ردهكمورد وضع

تيو طب نيمتوجه نمايفيلكعتاً در،ستيندگان يها ندگان ملزم به درج مسافرتيشور نماكازدهياما

ميماليحاميدارا و داراندر گزارش ا. هستندهاييافع ضرورتبر عالوهايكآمرهاالت متحديدر

تيلمايحاميدارايسفرهايتوانند برخيم ندگانياعالم سفرها، نما يندگيف نمايالكمرتبط با انجام

ا،نندكقبوليكا مشاهده امور از نزدياطالعاتيا پارهيآور جمعيرا برا نياما در هر حال

ازينما باشديكاگر در داخل آمرها مسافرت ا4تواند و اگر در خارج از  شور باشدكنيروز

ازينم ا.ندكهفته تجاوزيكتواند نيا همسر نماين سفرها فرزندانيدر يتوانند او را همراهيمزينده

هريندگيارتباط با سمت نمايبهكيماليحاميدارايرش سفرهايپذ. نندك ميفكيباشد بر و يزانيت

). Whaley, 1999: 16(شوديميتلقيندگيارتباط با سمت نمايبيرا اساساً امريز،مانع است بال

م نظارتيشور براك20هكدهديمه اروپا نشانيعضو اتحاد شورك27انيمطالعات انجام شده در

).Demmke, 2007: 27(اند ردهكوضعيندگان پارلمان قواعدينمايبر سفرها
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بهها فهرست تفصيلي دارايي.2جدول  اعالم شوديجنوبيقايپارلمان آفر ندگانينماهليوسو منافعي كه بايد

:بايد اعالم شود منافع قابل ثبت درخصوصجزئيات ذيل.8

:يتكات شرامؤسسو ديگرهاا ساير منافع مالي در شركتيسهام)الف

و ارزش اسمي سهام در هر نوع شركت عمومي يا خصوصي،ـ اول  تعداد، ماهيت

 شركت، نامـ دوم

و ارزش هر نوع منفعت مالي ديگر در شركتـ سوم و هر نوع نهاد ديگرهاي ماهيت .عمومي يا خصوصي

و دستمزد در خارج از پارلمانه)ب :ر نوع كار واجد حقوق

 نوع استخدام،ـ اول

و نوع فعاليت تجاري، كارفرما،نـ دو  ام

و دستمزدي كه از عضويت يا شركت در آن به نماينده پرداختـ سوم .شودمي مبلغ حقوق

:ها مشاوره)ج

حقـ اول  المشاوره، ماهيت مشاوره يا هر نوع

و نوعـ دوم  كسي كه تقاضاي مشاوره كرده است،فعاليت تجاري نام

عاـ سوم .شودميد نمايندهيميزان حقوق، دستمزد يا هر نوع منافعي كه از اين مشاوره

:حمايت مالي)د

ياـ اول و جزئيات حمايت مالي مستقيم ،يحزب غير كمك از منابع منبع

.مالييها ارزش كمك يا حمايتـومد

و مهمان)هـ :هايوازن هدايا

و منبع هديهـ اول ازكه در صورتيجزئيات، ارزش  حد پول آفريقاي جنوبي بيشتر باشد،وا[رند 350ارزش آن

اكه در صورتيجزئيات ارزش هداياي داده شده از يك منبعـ دوم  رند در يك سال تجاوز كند، 350ز جمع آنها

. نوازي كه نوعي هديه تلقي شود از هر نوع مهمانـ سوم

:منافع)و

و منبع هر نوع منفعتـ اول  داشته باشد،يديگر كه ارزش ماد ماهيت

آنـ دوم .ميزان ارزش

:خارجييسفرها)ز

 گزارش كوتاهي از سفر خارجي،ـ اول

آنـ دوم .مشخصات حامي مالي

و اموال)ح :زمين

و اموالـ اول و ميزان زمين ،جزئيات

زمكياهيناحـ دوم و امواليه  آن واقع شده است،درن

،ماهيت منفعتـ سوم

.اموال خارج از كشورـ چهارم

:ها مستمري)ط

 منبع مستمري،ـ اول

.ارزش مستمريـ دوم
Source: Westminister Foundation for Democracy (2008), p. 21. 
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 زمان ثبت منافع.5-4

و دارا قيابيدستيبراهاييلزوم اعالم فهرست منافع بلينيافكيواعد رفتاربه هدف اكست اركنيه

بهيبا و دارا. موقع انجام شودد در روش.ردكييتوان دو روش را شناسايمهاييدر اعالم منافع

و انتهاي دورها اول گزارش دارايي مهو منافع فقط بايد در ابتدا اينمايندگي اعالم شود تا نيزان

و با سوءبرهاييدارا نيافزايندگياز سمت نما استفاده خالف قانون از.افته باشديش در برخي

اك وجودبر عالوهگريديشورهاكازيا در پاره.ن تكليف در پايان هر سال بايد انجام شوديشورها

مكانه هرگاهيسال طوربهن الزاميا نيشيافزايا قابل مالحظه طوربههاييزان دارايه ز بالفاصلهيابد

و داران نوع اعالميا. ارش شودبايد به مرجع مربوط گز .دينام1توان اعالم منظميمراهاييمنافع

شيروش دوم بد وقتكن رسيل است كه پارلمانيدگيمنافع شخصي نماينده با موضوع مورد

رأييپارلمانيهاونيسيمكاي ت دارد در تعارض افتد اينكنده در آن مشاريه نماكيريگيا موقع

ذييم جادياتكليف براي نماينده رايا. ربط اعالم كندشود كه موضوع را به مرجع ن نوع اعالم

و دارايم همزمان طوربهتوان از هر دو روشيمهكواضح است.دينام2يموردييتوان اعالم منافع

همكرد چنانكندگان استفادهينظارت بر نمايبرا رويه مجلس عوام انگلستان از پين ندكيميرويه

)Westminister Foundation for Democracy, 2008: 19.(

ميتحق اكدهديم انجام شده نشانيدانيقات يبرايقيدقيبندزمانهبرناميكشورهاكثركه

ا تعيمواعد ارائه ع استهان زمانيايولاند ردهكنيين گزارش نمونه، در لهستانيبرا. متنو

الفكميندگيروز پس از احراز سمت نما30ندگانينما آنيبه دادن و پس از ن گزارش هستند

ايسال طور به تيانه رايلكن همينيجنوبهرك. دارند عهدهبرف اكيم استفادهن روشيز از نيند با

ميش قابل توجهيه هرگاه افزاكتفاوت رخيايهاييزان دارايدر م شان راكدهد  طوربهلفند آن

و فور ن. نندكاعالميجداگانه رويآلمان اخيز از پكرالذيه شورها مانندكازيدر برخ.ندكيميروير

اكچيجمهور ايو تيرلند ديم انه خالصهيف فقط به اعالم ساليلكن و الزام يبرايگريشود

). Whaley, 1999: 11( ندگان وجود نداردينما

و منافع نمايندگانها ميزان دسترسي افكار عمومي به گزارش دارايي.6-4

بهه بارك طور همان م وجههيت ترميار اعالم منافع در نهاكسازويريارگك ها گفته شد هدف از

ا. استيصاحبان مناصب عموم افكن استيغرض وكنان داده شودياطميار عمومكه به ه منافع

نيخالف قانون افزابريدارندگان مشاغل عمومييدارا ا. افته استيش دريين هدف نهايبا توجه به

ايابيبماند دستيو منتشر نشده باقيعلنريغ ندگانينمايازسوارائه شده اطالعاتهكيصورت نيبه

1. Routine disclosure 
2. Ad hoc disclosure 
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هم.ن نخواهد بودكهدف مم مختلفيها ندگان البته به روشينماين سبب انتشار اطالعات ماليبه

ايمهمتر. شوديم انجام حرين مورد رعاين مالحظه در  نونكا. ندگان استينمايم خصوصيت

ايم آكردكرا مطرحن پرسشيتوان ايه حريا انتشار ندگانينمايم خصوصين اطالعات ناقض

و اسپانين و منافع نمايندگانيا دسترسي به اطالعات ماليست؟ در برخي از كشورها مانند فرانسه

اما برخي ديگر مانند. دانندمي را حفظ حريم خصوصي نماينده را الزميزاند را محدود كرده

ا ويتاليانگلستان، و نبايد نسبت به منافع شخصي نمي هلند براين باور هستند كه منافع عموميا تواند

 شده نشانمطالعات انجام ). Williams, 2001: 17( نمايندگان در درجه دوم اهميت قرار داده شود

ميم اكچيا، جمهوريشور استرالكشور، هشتكان هجدهيدهد از اي، ويتاليرلند، ا، سوئد، انگلستان

در مجارستان. نندكيم ندگان را منتشرينمايماليها مرتب گزارش طوربهايكمرآهت متحدااليا

ايمختصرهنسخ اميون نظارت بر رفتار نمايسيمكصين گزارش به تشخياز  ان انتشاركندگان

تا. ابدييم و جزكرا نقضيقواعد رفتاريا ندهينماهكيدر صورتوانيدر فرانسه بهيئند، ات مربوط

و دارام آفر. شوديم او منتشريهايينافع ونيسيمكصيندگان به تشخيگزارش نمايجنوبيقايدر

و دارا سرينمايهاييمنافع علنيندگان به دو قسمت هم. شوديمميتقسيو روياز درين نكه زيانادا

دگان ممنوعنينمايهاييو داراياطالعات ماليه هرگونه افشاكتنها در آلمان است. شوديميرويپ

.  (Whaley, 1999: 13, 14) اعالم شده است

 اجراي قواعد رفتاريينهاد ناظر برا.5

در نهاد ناظر بر سهمي اما،كشورهاي مختلف متفاوت است اجراي قواعد رفتاري توان آنها را در

:كردبندي شرح زير دسته مدل كلي به

 سازماني نهاد برون.1-5

تاماننها برخي از پارلمان ايد پارلمان و پارلمان و اونتاريوان دريالت آلبرتا انادا نظارت به رفتاركو

يك نهاد بيرون از پارلمان واگذار   ,Pelizzo, Olson, Stapenhurst(اند ردهكنمايندگان را به

2004: بهيو مقامات دادستانيعموميها يه يعني دادگاهئغالباً نهادهاي عمومي قوه قضا).15

را،از عموميندگينما به. دارند عهدهبر چنين نظارتي و معايبي ز اين روش داراي مزايا :ر استيشرح

اين روش آن است كه هدف نهايي اجراي قواعد رفتاري كه همانا افزايش اعتمادياياز مزا يكي

شوديم حاصلتر است راحتيرد مقامات عمومكطرفانه بر عمليب عمومي از طريق اعمال نظارت

و استقالل آن شائبه هرگونهكايطرفيب را بنا به فرض قوه قضائيه نهاديزي متر سياسي است

س غيردربرخو اياهم. بردمي ندگان پارلمان را از بينيبا نماياسيمنصفانه يا ين استدالل زمانيت
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بسيه بدانكشوديمكبهتر در صالينماها از پارلمانياريم در تيحندگان در مقام قانونگذار از

آ نكنييوضع و حال اگر مقام. ند برخوردارندكيمه بر اعمال آنها نظارتكيز قواعد رفتاريار خود

نياياجراهناظر بر نحو بين قواعد آنيز خودشان باشند، ايخوديه به خطاهاكروديمم

دكهم اكاغماض بنگرندهديارانشان با مشيمن امريه اوتاهك. باشديالتكتواند سرآغاز هكنيسخن

خوكتواند داورينميسك و برايار يرونيبيه نهادكبهتر آن استيت اعتماد عموميتقويش باشد

رايا ايگ عهدهبرن نظارت و در ميرد يه نظارت بر حسن اجراكهيئبهتر از قوه قضايان چه نهادين

ازيقوان .آن استيهاژهياروكن

ا. استيگر اين روش داراي معايب بسياريديازسو ه بسياري از موضوعات مقرركنينخست

و پارلمان  در قواعد رفتاري مصداق جرم نيست بلكه رفتارهاي خالف شئون سمت نمايندگي

كه. توان بر آن اطالق جرم كرد نميكه شودمي محسوب لذا دخالت قوه قضائيه در چنين مواردي

و مجازات يبا رفتار خالف شئونات نمايندگن همراه است تناسبييسنگيها غالباً با شدت عمل

ا. ندارد دركنيدوم برخوردارند كه اين امريسياسي، نمايندگان از مصونيت پارلمانهاي اغلب نظامه

وينماييه با تخطئمانع برخورد سريع قوه قضا به ندگان از قواعد رفتاري است يا دستكم رسيدگي

و دشوار بهيم خوديدادرسهاطال. سازدمي آن را طوالني ويعمومياعتماديب تواند دامن بزند

.ندكيريندگان پارلمان جلوگينمايو رفتاريبه سالمت اخالقينيش موج بدبينتواند از افزا

يسازمان نهاد درون.2-5

شود در مدليم خارج از پارلمان سپردهيندگان به نهاديه نظارت بر رفتار نماكبرخالف مدل اول

ا بهيدوم، دال. شوديم در درون پارلمان سپردهينهادن نظارت ح دادهيه در ادامه توضكيليبه

: شوديمن نوع نظارت به دو روش مختلف اعمالياشد خواهد

طر.1-2-5 از يون خاص پارلمانيسيمكقينظارت

بر در  داخلي پارلمان واگذارهاي اجراي قواعد رفتاري به يكي از كميسيون اين روش نظارت

قبيژگيونيهمترم. شود مي درينمايندگانه معموالًكآن استهال كميسيونياين از احزاب مخالف

و گاه حتي رياست اين كميسيون به آنها واگذاريآن عضو چنيدل. شوديمت دارند آنين امريل

اينماكه است مت نتوانند با سوءيثركندگان حزب رايسم نظارتيانكاستفاده از تفوق خود در پارلمان

بكاز اقليا صرفاً از آن در جهت اعمال فشار بر نمايدنندازيار . نندكت استفادهيندگان

اينظارت بر رفتار نمايسازمان مهمترين مزيت نظام درون اديفاقد معايبكهن استيندگان

و تن دادن به چنين نظارتپذير، احتماليوانگه. دستگاه قضايي استهليوس شده به يازسويش

بسيه اعضاكينكميسيو زيآن متشكل از خود نمايندگان است ميا. اد استيار همن امر از آن جهت
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پكچنانيه جنس قواعد رفتاركاست و ترغيبر تشويشتر گفته شد مبتنيه تايب نمايق ندگان است

و تنب چنيابر عالوه.هيارعاب و مستمر با نمايان تماس مستقكامياركن سازوين و شناختيم ندگان

و راحتمس .سازديمسريمتر ائل آنها را بهتر

چنين مهمتر ، نمايندگانين نظارتيايراد چنين نظامي آن است كه درصورت فقدان اراده اعمال

بهيم نقضين قواعد رفتاريايراحت توانند ندگان در قباليه نماكن احتمال وجود دارديا. نندكرا

دينمايازسونقض قواعد  سيندگان هم نندكوتكگر ايو نين انتظار را از دركز داشته باشنديشان ه

همچنين اين خطر وجود دارد. داد به كلي خاصيت خود را از دست خواهدياين صورت قواعد رفتار

كاري براي ضربهوكه نمايندگان حزب حاكم در پارلمان كه اكثريت را در اختيار دارند از چنين ساز

و حما و يا حفاظت ديع. استفاده كنند يت از نمايندگان خود سوءزدن به حزب اقليت يگر واگذاريب

ا اين نوع نظارت به وظكن استيخود نمايندگان ندگان اضافهيف متعدد نمايگر به وظايديافهيه

تيندگان برايه نماكيدرحالخواهد شد  بايف اصليالكانجام وكو مهم خود همواره مبود وقت

). Rathamaridart, 2009: 24( ار مواجه هستندكمكترا

مك21قات انجام شده درباره پارلمانيتحق مكدهديشور جهان نشان انيه دوازده پارلمان از

رايون خاص نظارت بر رفتار نمايسيمكآنها اكاند گرفتهاركبه ندگان ازكنيه : شورها عبارتند

اكش، قبرس، دانماريرتا ليرلند، لهستان، التوي، وي، اسپانيپرتغال، رومان، لهستان،يتوانيا، ا

دك9. انگلستان اي، استونيكبلژيعنيگريشور و سوئديا، هلند، اسلوونيتالي، فنالند، فرانسه، آلمان،

ا قبيفاقد ا.هستندهاونيسيمكلين اك6قين تحقيدر اندن سؤال پاسخ ندادهيشور اساساً به

)Demmke et al, 2007: 95(.

طر.2-2-5 از ويسيمكقينظارت پيسيمكون خاص يارلمانونر مستقل

ويسيمكروش ديگر نظارت بر رفتار نمايندگان پارلمان، استفاده از ونر مستقليسيمكون خاص

بهدر. توأمان است طوربهيپارلمان  شودمي شرح فوق تأسيس اين روش كميسيون خاص پارلماني

م يك مقام با عنوان كميسيونريحزب غير ستقلاما كار نظارت بر نحوه اجراي قواعد رفتاري به

شوديمدهيل پارلمان برگزكيازسومعمول طوربهن مقاميا. شوديم مستقل پارلماني واگذار

)Power, 2008, 31(.و بررسي در مورد پروندهيسيمك مربوط به هاي ونر مسئول تحقيق

به نمايندگان درخصوصهمشاورهمدارك، ارائو آوري اسنادو جمعها نمايندگان، دريافت شكايت

اكن.ا عدم تعارض رفتاري خاص با قواعد رفتاري استيتعارض  ايه صالحكن استيته مهم نيت

و جمعيمقام صرفاً در حد تحق و مداريآورق مكاسناد و در نهايت ييلف است گزارش نهاكاست

و نظر خود را ندگان ارسايم به كميسيون خاص نظارت بر رفتار نماياتخاذ تصميخود را برا ل كند
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و نيز لزوم مجازات درخصوص ميتخلف يا عدم تخلف نماينده و زان مجازاتيا عدم لزوم آن

نهايي در گيري ونر خود اختياري در اعمال تصميميسيمكنيبنابرا. به كميسيون ارائه كنديشنهاديپ

.اين مورد ندارد

اما،داخلي استهاي طريق كميسيوناين روش گرچه داراي همان ايرادات وارد بر نظارت از

يك مقام مستقل حد غير دخالت رسد نظارت بر رفتاريم به نظر. رده استكليآن را تعديحزبي تا

دينمايندگان به روش اخ وها گر روشير نسبت به و از توازن كارآمدي بيشتري برخوردار است

).Ibid(كندمي را بهتر فراهمتر طرفانهبي امكان نظارت

ازنيمهمتر اكييشورهاكنمونه پيه از ازكيميروين الگو يشورهاكپارلمان:نند عبارتند

و مجلس عوام پارلمانكژاپن، در ). (Pelizzo, Olson, Stapenhurst, 2004: 15انگلستان انادا

اكنديگزيبرميونر مستقل پارلمانيسيمكرا با عنوانيپارلمان انگلستان مجلس عوام مقام مقامنيه

اينظارت بر رفتار نمافهيوظ رايندگان شيسيمك. دارد عهدهبرن مجلس ا افراديندگانيات نماياكونر

درينده از قواعد رفتاريبر تخلف نمايمبنيعاد و در مورد آن تحقيرا و تفحصيافت وكيمق ند

ايگزارش بهيرا در تقديون خاص نظارت بر رفتار نمايسيمكن خصوص ونيسيمك.ندكيمميندگان

ايبر نقض قواعد را بپذيونر مبنيسيمكاما اگر گزارش،ونر را دارديسيمكار رد گزارشياخت نيرد در

تعينمايرا برايصورت مجازات و اعماليينده .ندكيمن

 مجازات تخلف از قواعد رفتاري.6

پكچنان اكبل،ستينيقواعد رفتاريشتر اشاره شد مجازات هدف اصليه ازيريشگيپيصله غرض

هم.ندك شهروندان صدمه وارديتواند به اعتماد عموميمهكاستيعيبروز وقا ين سبب برخيبه

اكاند ردهكيادآوري اكيمن مقصود را حاصليه آنچه هكاستين قواعد رفتاريند نفس وجود

صحيبراياريمع بهيرفتار ويم دستح فكمجازات در آن امرينيبشيپدهد تياهميبويرعامالً

تر سازگاريبا قواعد اخالقيش از قواعد رفتاريبن نظريا). Rathamarit et al, 2009: 19(است

شيش اعتماد عمومياگر مقصود افزا. است تخلف از قواعديضمانت اجرا برايد نوعيباكباشد بدون

وينيبشيپيرفتار شدبدل خوايآرمانياخالقيهاهيتوصياال به مشت شود هم. هد دليبه ل استين

اك ديه خواهكشورها چنانكثركه .اند ردهكينيبشيپينقض قواعد رفتاريبراييهاد مجازاتيم

صحيندگيه در سمت نماكاي ابزار تنبيه نمايندهنيمهمترترديد بي ح تخلفياز قواعد رفتار

هيكاستيهمان اعمال نظارت عمودكند مي يعني عموم شهروندان ندگانكنت انتخابئه در اختيار

يك نظامكه در صورتي. قرار دارد ت رفتاريفكيكارآمد در جريانيرسان اطالعشهروندان از طريق
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اينما و در صورت عدم رضايندگان قرار گيرند، قادر به ارزيابي اقدامات دريمتيشان هستند توانند

ا بدخويتين نارضايهنگام انتخابات با عدم انتخاب مجدد او و ويترتنيد را نشان دهند ل متخلفكيب

ناي .نندكهيارآمد را تنبكا

ايه اعمال نظارت عمودكاما تجربه نشان داده است نتيهمواره به چهينم جه ختمين و شود

عليو بخشياه به سبب جلب منافع منطقهكيندگان متخلفيبسا نما ميو يرر قواعد رفتاركرغم نقض

اهيانتخابهندگان حوزدهيرأيازسومجدداً از صرفنظر. Ibid: 20)(اند ده شدهين سمت برگزيبه

ايا عين ديراد، ايب مهم باهنديه نمايتنبيه شهروندان براكن روش آن استيگر پايمتخلف انيد تا

اكدر انتظار بماننديندگيامل نماكهدوريك سركيقواعد رفتارهن امر با فلسفيه ويه مقابله ع

بك يهاالتيايشورها مانند برخكيا گرچه پاره. است در تعارض استياهش اعتماد عمومكا ارآمد

مكايايكآمرهاالت متحديا اما2نندكيم استفاده1يندگيدر خالل دوره نماهنديسم عزل نمايانكانادا از

مينقايلك طور به و مجازاتيه تنبكباعث شده استيسم نظارت عموديانكص ازيگريديها هات

ميطر بيدرونيهاسميانكق زكگرفته شوداركبهيرونيو . برخوردار استياديه از تنوع

و هند قواعد رفتاري كه مستقيماً ناظر بر رفتار نمايندگان در برخي از كشورها مانند آرژانتين

و در عوض قوانين جزايي عمومي براي جلوگيري از رشوه و ساير باشد وجود ندارد خواري

نمايندگان، ازسويوجود دارد كه درصورت ارتكاب آنهايعمومهاي از سمتها ستفادها سوء

اكواضح است.)Whaley ,1999(شوندميم محكومئن به مجازات اين جرايبكمرت قبيه در لين

بايشورها نماك و سخن از قواعد رفتاركمرتيد جرمينده ميب شود نيو نقض آنها در .ستيان

ا كميسيون نظارت بر رفتاريكه قواعد رفتاري وجود دارد، اغلب پارلمانييشورهاكاما در

ري)يا موقتيياعم از دائم(نمايندگان سبكدر هنگام ارت(س مجلسيئا از)يا انتظاميكاب تخلف پس

و احراز ارت و تشريفات رسيدگي بهيهاتياب تخلف، تنبكطي مراحل گذاردمي موقع اجرا را

)(Power, 2008: 33.ازيابكت تخلف ارتيبا توجه به اهمها برخي از اين مجازات انتقاد:عبارتند

دريئرهليوسبهيشفاهي، نام بردن از فرد متخلف در صحن علن س مجلس، توبيخ كتبي با درج

و قطع جزئهاي پرونده، جريمه ويمزايبرخيلكاييمالي فيانجام وظايه براكييهانهيهزكمكا

ازيت يا رياست كميسيون، محروميرد، از دست دادن ارشديگيم نده قراريار نماياختدريندگينما ت

رسكشر ، تعليق موقت از سمتيلك طوربهايخاصيو امور مجلس در موضوعهايدگيت در

وينما .يندگيا سلب سمت نماياخراج از پارلمان در نهايتندگي

1. Recall elections 
: براي مطالعة اين مكانيسم نك به مقاله زير.2

Twomey, A. (2011), Second Thoughts- Recall Elections for Members of Parliament, available online at: 
http://ssrn.com/abstract=1922393 
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فيبرا ريجينمونه در پارلمان تواند منجر به از دست دادن سمتمي فتاريتخلف از قواعد

ف. نمايندگي شود شخص ممكن است زنداني،درصورت لزوميندگيسلب سمت نمابر عالوهنيپيليدر

).Stapenhurst and Pelizzo, 2006: 201(شود 

نقضيقواعد رفتارهكيدر صورتنمايندگان مجلس ايرلند باكرا سه مجازات مواجه هستند نند

ازه عباك علن:رتند و تعليق از حضور در جلسات پارلمانهاي، جريمهيانتقاد در هلند.مالي

هميم ندگان پارلمانينما بهيا او را توصيرده،كار خود را شفاهاً سرزنشكاران خطاكتوانند ه

وكيو رفتاريت قواعد اخالقيرعا ه در پارلمان فرانس 1999تا سال. نندكخيتوبيتبك طوربهايرده

در سوءيه برايتنبيكفقط هم ممنوعيندگيسوت نماكرفتار و آن يت برايدر نظر گرفته شده بوده

رأيدر آلمان مجازات نما. انتخابات بوديبعدهدر دورينامزد دهندگان واگذار شدهينده متخلف به

آك تعينماياسيسهنديه اكنيينده را شينند به بدانند از دادناركاو را گناههكيدر صورتهكلكن

چنيرأ ,21( نندكبعد امتناعهدوريبراين فرديبه 22:Whaley, 1999.(

هم محكوم كندمي در پارلمان انگلستان مجلس عوام از لحاظ نظري تواند متخلف را به زندان

و يا اخراج از پارلمان محتمل. اما اين بسيار نامحتمل است يك دوره معين تهنك. استتر تعليق براي

رفتار نمايندگان صالحيت وضع مهم اينكه فقط مجلس عوام از طريق كميسيون منتخب نظارت بر

). Hulst, 2000: 128(مجازات براي نمايندگان مختلف را دارد 

يرفتاريكميسيون استانداردهاهليوسبهها مجازاتترين آمريكا، ماليمهاياالت متحدهنگركدر

اهك شودمي نمايندگان اعمال حيدر اما. نمايندگان ندارد ازسويمكن صورت نيازي به صدور

بهتر جديهاي مجازات وهليوس مانند اخراج نماينده، طرمجلس نمايندگان ب در صحنيق تصوياز

وك.ر استيپذانكعلني ام ويليدر چنين صورتي رامي ندگان نيزيمدافع مجلس نمايالكا توانند آنها

در. كنندييون نظارت بر رفتار نمايندگان همراهدر هنگام حضور در كميس هرچند كه حق حضور

وجه نكته مهم در اين خصوص آنكه مجلس نمايندگان به هيچ. صحن علني اين مجلس را ندارند

كه نكته مهم ديگر اين. دگان عمل كندمجبور نيست مطابق توصيه كميسيون نظارت بر رفتار نماين

تص نمي نمايندگان ).Ibid( نظر كنند ميمات مجلس درباره تخلفات آنها تقاضاي تجديدتوانند عليه
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و مرجع صالح برا.3جدول ايدگيرسيمجازات تخلف از قواعد رفتاري  شورهاكين تخلفات در برخيبه

 مرجع صالح مجازات كشور

فيجزا  نامعلوم سلب سمت نمايندگييجير

تر گرانادا  ندگانيمجلس نماقيجلسه مجلس، تعلكاخطار، توبيخ رسمي،

تذيرسمي توبيخ هند و اخراج حبس،ر شفاهي،كا  تعليق
وان عالي، مجلسيد

 نمايندگان

 ژاپن

سلب سمت نمايندگي، تذكر براي رعايت رفتاري، عدم حضـور در مجلـس

معين، اسـتعفايدر هنگام رسيدگي به موضوع خاص براي يك دوره زمان

 از سمت رياست يك كميسيون

نظارت شوراي مشورتي

 بر رفتار نمايندگان

 نامعلوميحبس، از دست دادن شرايط احراز مشاغل عموم فيليپين

 انگلستان
كتبي يا شفاهي تعليق از حضورت قواعد رفتاري، تذكريدر رعايتبكتعهد

 در پارلمان، اخراج
 مجلس عوام

 مجلس نمايندگاناجت، اخرياز دست دادن ارشد توبيخ شفاهي، توبيخ كتبي، جريمه مالي، آمريكا
Source: Pelizzo, Olson and Stepenhurst (2004): 13, 14.  

 

يت پارلمانيو مصونيمجازات نقض قواعد رفتار.7

آكن استيا سؤال و مجازاتيو تنبيار قواعد رفتاركو سازايه در نظر گرفته شده در آنهايها هات

 ندگان منافات ندارد؟ينمايت پارلمانيبا مصون

ريسايازسوپارلمان در مقابل اعمال فشار نارواهندي، محافظت از نمايت پارلمانيمصونهفلسف

ا.ز قدرت استكمرا وظكن استيفرض بر ينده پارلمان محافظت از منافع عمومينماياصلهفيه

و حوزه حيانتخابيها شهروندان قوژهيوبهثيه از هر قويمجرهدر مقابل و نيتأم.ه استيئقضاهه

شيت پارلمانيمصونيلك طوربه. هاستتيمصونيبرخينيبشيپدر گروين مقصوديچن لكبه دو

و محدود مصونكش. عمده وجود دارد شوديمز گفتهين مسئوليته به آن عدمكيت پارلمانيل اول

رايه نماكن استيايمعنا به رأينم نده دا اظهاريه در پارلمان دادهكييتوان به سبب ر پارلمان نظر

درين نوع مصونيا.ب قرار داديا تحت تعقيردكبازداشتيندگيف نمايانجام وظايدر راستا ت

اينظييشورهاك اير انگلستان، و رايكاالت متحده آمريرلند دكش.ج استيا آنكتيگر مصونيل ه به

طكت استياز مفهوم مصونترعيوسيشود برداشتيمز گفتهينيريناپذ تعرض يلك طوربهآنيه

هدف از هر دو نوع.)Whaley, 1999: 17(قرار داديفركياييب مدنينده را تحت تعقيتوان نماينم

به دوريندگيف مهم نمايوظايفايايندگان مجلس براينمايمناسب برايفضايت برقراريمصون

و تهد ا.د استياز فشار اين ترتيبه دوكميهسترو نجا با دو مصلحت متفاوت روبهيب ما در ه هر

و ضروريندگيسمت نمايبرا ا. استيمطلوب بايه نماكن استيمصلحت اول نهاد بتواند آزادينده

و نبايندگيف نمايبه انجام وظا د به مجازات قراريا تهديويريد مدام در معرض دستگيبپردازد
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زيگ مميرد نكرا آنياسيسيروهاين است فشيبراياهرم عنوانبهاز ندهيار ناروا بر نمااعمال

د. نندكاستفاده  اياما مصلحت مهم هيرا دستمايندگيف نمايوظاد انجاميندگان نبايه نماكن استيگر

و جلب منافع شخص سوء مكيقرار دهند، امرياستفاده از قدرت رخكه تجربه نشان داده است رراً

و به و نمايشدت به وجهه اخالق داده ويپارلمان جمع.لطمه زده استياعتماد عمومت در نهايندگان

ويمصونيعنين دو مصلحتيا ممييپاسخگوت ن است؟كچگونه

اكردكيادآوريديابتدا با جاين نگرانيه مكوجود داردييدر يازسوسم نظارتيانكه

قويبرا. شوديم رون از پارلمان اعماليبينهادها يخوار تواند به اتهام رشوهيمهيئقضاهنمونه

قويندكيريد به دستگينده را تهديانم بريتواند برايمهيمجرها مخالفهندينمايكاعمال فشار

چنيپرهيبرا.ندكيساز اقدام به پرونده ايتقريتين وضعيز از رايفات خاصيشورها تشركثركباً

طكاند ردهكينيبشيپ بايه و آنگاه به اتهامينده سلب مصونيد از نمايآن ابتدا رست شود يدگيات

و مجازاتيه گفته شد قواعد رفتاركاما چنان. شود بل نه ناظر به جرائم و تخلفاته سوءكها يرفتارها

پكچنان. شونديمبكمرتيندگيازات سمت نماياستفاده از امت ندگان با سوءيه نماكاست شتريه

اينيبشيپهاتيا تنبيهاح داده شد مجازاتيتوض طرين قواعد رفتاريشده در قياغلب از

و در نهايم نظارت اعماليدرونيهاسميانكم ايشود ايا برگزيندگانين خود نمايت دريدگان شان

ويون نظارت بر رفتار نمايسيمك اكاستيونر پارلمانيسيمكايندگان تعن مجازاتيه وييها را ن

اكيم اعمال نيه قواعد رفتاركنينند ضمن ب. نندكيمبيندگان خود تصويز نمايرا م اعمال فشاريپس

ب نهياز ولك طوربهرون گرچه آ. استيمنتفيتا حدوديامل اياما بهينمهكن بدان معناستيا توان

 رد؟كندگان به ناروا اعمال فشاريبر نمايبهانه اعمال قواعد رفتار

ا بهيقبل از پاسخ به يها ندگان مجلس ضمن رقابتيه نماكاستيادآورين پرسش الزم

طكشونديم وارد پارلمانيانتخابات اكييشورهاكدرژهيوبهن رقابتيايه يتيثركه واجد نظام

اقليثركايندگان در احزاب پارلمانيهستند نما و بهيا. شونديميت سازماندهيت ازريغن امر

سكيبرايكراتكدمه اساساً رقابتكييشورهاك بهياسيسب قدرت ويبيلكدر آنها ايمعناست

ويم برگزاريشينما طوربهانتخابات واضح است. در عصر حاضر استها بارز پارلمانيژگيشود،

اك حيثركه اكثيت پارلمان از آن هميا ارات گستردهيت است از اختيثركه و به نيبرخوردار است

اقليتواند نمايم سبب موضوعهكيدر صورتنمونهيبرا.ت را تحت فشار ناروا قرار دهديندگان

اقليا ندهيبه تخلفات نمايدگيرس مياز ايت در ايه نماكن احتمال وجود دارديان باشد بهيثركندگان ت

بركليرا بر او تحمييها ناروا مجازات و ممكع نند همكس خوديهايحزبن است از تخلفات

.نندكيپوش چشم

ميبنابرا نيسم درونيانكن در اعمال امينظارت و استقالليبيبه آزادان ورود خدشهكز ان
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دليشا.گريديندگان وجود دارد هرچند به نحوينما ايد دركنيل نظارت بر رفتاريهاونيسيمكه

حتيشوديم ندگان حزب مخالف محفوظ نگاه داشتهينمايبرايرسكندگان چندينما ايئريا نيس

هميم انتخابيون از حزب مخالف پارلمانيسيمك حقويشود اقلن محافظت از اميق و اسكان انعكت

). Rathamarit et al, 2009: 24( آنها باشديصدا

ايم اما به نظر بريريجلوگيبرايار نهادكن سازويرسد صرف وجود از اعمال فشار ناروا

و باور به رعايآنچه ضرور. نباشديافكندهينما يت قواعد بازياست وجود فرهنگ تحمل مخالف

. استياسيسيهاترقابهدر عرصيكراتكدم

ـ مطالعه تطبيقي برخي از كشورها  فصل سوم

 انگلستان.1

 سابقه تاريخي.1-1

پارلمان 1695اولين بار در سال. طوالني داردهبيني كدهاي رفتاري در پارلمان انگلستان سابق پيش

لمان براي انجاما امتياز به نمايندگان پاريشنهاد هر نوع پوليپ«مقرر كرداي انگلستان طي مصوبه

تلقييهر نوع كار و اقدامي خالف قانون اساسي .»شودميدر پارلمان جرم

پ« تصريح كرديديگرهپارلمان در مصوب 1858در سال ياياقدام نمايندگان پارلمان در شنهاد

و نقض  حمايت از هر عمل يا تصميمي در پارلمان به سبب كسب منافع مالي يا پاداش خالف عرف

و يها پارلمان در مقابل تالش گروهيهمين مضمون در مصوبه بعد.»جايگاه پارلمان است شأن

و حرفه  1974سالدر. شودمي بعد نيز مشاهدههاي براي اعمال نفوذ در پارلمان در سالاي صنفي

و پارلمان در مقابل اعمال نفوذ اتحاديه بازرگاني انگلستان مقرر كرد انعقاد هر نوع قرارداد با نه ادها

و اينا اعماليات خارج از پارلمان، كنترل مؤسس پارلمانيكه اعضامحدوديت بر اعضاي پارلمان

بكهمچون نمايندگان اين نهادها اقدام كنند خالف استقالل  و آزادي نقضيامل و وشأان نمايندگان ن

و مغا كليكرامت پارلمان يك نماينده در حوزه انتخابيه، ور با تكاليفي است كه  براساسكشور

اين مصوبه انعقاد هر نوع قرارداد مشاوره با نهادهاي خارج از پارلمان در ازاي. قانون اساسي دارد

ايدريافت پول  البيا رأيويگريراد نطق، در پارلمان به نفع آنها را ممنوع كرد كه همچنينيا دادن

و مبنا در پارلمانيمالهاي رسواييپس از بروز 1974سالدر. عمل استياين مصوبه معتبر

و دارا شد نمايندگان پيشهايييانگلستان، نظام ثبت منافع بيني مجموعه پيشياما دليل اصل. بيني

البيابر عالوهانگلستان، قواعد رفتاري براي نمايندگان پارلمان وهايگرين امر، شدت يافتن

كهاي عضويت نمايندگان در هيئت مديره شركت و اعمال نفوذ نارواخصوصي بود يه بيم فساد
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و سوء ا نمايندگان دهيرا شدت بخشيشان از سمت نمايندگي در جهت جلب منافع شخصياستفاده

).(Hulst, 2000: 120-123 بود

تش 1995اين امر در سال تعكيبه بههدر حوزين معيارهاي رفتارييل كميسيون عمومي

مجموعه قواعد رفتاري مجلس عوام انگلستان در سالآن موجببههكرياست لرد نوالن منجر شد 

شد 1996 ن رفتار درستييتعيهدف از اين مجموعه قواعد ارائه يك چارچوب مناسب برا. تصويب

ح اينيدر ادامه به تفصيل محتوا).  (Gay, 2011بودياسيسهن حضور در عرصينمايندگان در

.گيرديم قواعد رفتاري مورد مطالعه قرار

 بررسي قواعد رفتاري نمايندگان مجلس عوام انگلستان.2-1

در 1996ه گفته شد آخرين مجموعه قواعد رفتاري در پارلمان انگلستان مصوب سالكچنان است كه

بهين قواعد رفتاريا.اصالح شده است 2009سال  شرح ذيل مورد در هفت ماده تنظيم شده كه

.گيردميبررسي قرار 

از قواعد.1-2-1  رفتاري هدف

شان در قبال پارلمان، قواعد رفتاري كمك به نمايندگان براي انجام تكاليف در اين قانون هدف از

بهاي حوزه و آحاد ملت معيارهاي رفتار كندمي اين قواعد رفتاري تالش. ان شده استيانتخابيه

ش. را تعيين كنديح در انجام اين تكاليف عموميصح و اين معيارها از طريق تقويت يي، پاسخگوفافيت

).(Code of conduct, 2010: 3 دهنديم اعتماد افكار عمومي را به نمايندگان پارلمان ارتقا

 دامنه قواعد رفتاري.2-2-1

ح شده است كه اين قواعد بر همه ابعاد زندگي عمومي نمايندگان پارلمانيتصر در اين قواعد رفتاري

و شخصي نمايندگان نداردكامالًيها در عرصهيدخالتيول،م استكحا اكتذ. خصوصي نير تهكن

و دارايه الزام قواعد رفتاركرسديم به نظريضرور و فرزندانيهاييبه اعالم منافع همسر

راينما دالينم ندگان پكيليتوان به حرينظريشتر در مبانيه يم خصوصيشرح داده شد ورود به

تلقينما سا اين قواعد مكمل قواعد.ردكينده و و آيينيعرفي مجلس عوامينامه داخلر قواعد حاكم

.)Ibid(پارلمان انگلستان است 

 تكاليف عمومي نمايندگان پارلمان.3-2-1

و اند كه ياد كردهيسوگند موجب نمايندگان پارلمان به و تخت ملكه موظفند براساس قانون به تاج

و جانشينان ايشان وفادار بمانند ازيمجلس مكلفند قوان نمايندگان. پادشاه جمله قوانين عام عليهن

و در همه جا  .عمل كننداند اعتمادي كه مردم به آنها ارزاني داشنه براساستبعيض را رعايت كنند
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 طوربهانتخابيه خود هايو به نفع حوزهيلك طوربه نمايندگان مجلس مكلفند به سود ملت

.)Ibid(خاص عمل كنند

حا.4-2-1 بر رفتار نمايندگان مجلس عواماصول كلي  كم

راياديبنياصول اخالقيمجلس عوام انگلستان برخ ميه نماكن دريلف به رعاكندگان ت آنها هستند

تقلكن اصوليا.رده استكحيخود تصريقواعد رفتارهمقدم بسيه مورد ايدنيها از پارلمانياريد

و هنگام بررسي رفتار نمايندگان از حيث ن قرار گرفته مينقض قواعد رفتاري مورد گيرند ظر قرار

:شرح ذيل است به

از.ـ صاحبان مناصب عمومي بايد صرفاً عنوانبهنمايندگان پارلمان:منافع شخصي جلبپرهيز

يمات آنها نبايد در جهت جلب منافع مالي يا ماديتصم. كنندگيري منافع عمومي تصميم براساس

.ن باشدخود، خانواده يا دوستانشايبرا

به عنوانبهنمايندگان پارلمان: شرافت براساسرفتارـ صاحبان مناصب عمومي نبايد خود را

زكبيرون از پارلمان وامداريها اشخاص يا سازمان اينند تواند بر انجام تكاليف آنهايمن امريرا

.منفي بگذارد تأثير

، واگذارييعموميجمله ديدارهااز نمايندگان پارلمان در انجام امور عمومي:ـ عدم جانبداري

و عدم براساسبايديافت پاداش يا منافع ماليدريقراردادها يا توصيه كردن افراد برا اصل انصاف

.جانبداري عمل كنند

هكييها صاحبان منصب عمومي در مقابل تصميم عنوانبهنمايندگان پارلمان:ييپاسخگوـ

و اقداماتيگيم شان در نظر گرفته شدهيايند بايد به هر نوع نظارتي كه برادهمي كه انجاميرند

.است تن در دهند

و اقدامات خود تا جايي كه ممكن استيتصم نمايندگان پارلمان بايد در اتخاذ: شفافيتـ مات

دريخوددار. آنها بايد داليل تصميمات خود را اعالم كنند. شفافيت داشته باشند از اعالم آنها صرفاً

.مجاز است كه منافع عمومي آشكارا ضرورت آن را اقتضا كنديصورت

هستند كه به تكاليف ايشان مربوطينمايندگان مجلس مكلف به اعالم آن دسته از منافع: صداقتـ

و بايد برا وكحل تعارض منافعيياست ه ممكن است بروز كند به سود منافع عمومي اقدامات الزم

.را انجام دهنديمقتض

و حمايت از اين اصول همواره پيشرو، منظوربهنمايندگان پارلمان بايد: بودن پيشروـ تقويت

و الگو باشند  .)Ibid: 3, 4(داوطلب
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يقواعد رفتاريمحتوا.5-2-1

برخيرعاـ مجلس عوام انگلستان تصريح شدهيقواعد رفتار)5(هدر ماد:يندگيشئون نمايت

و در صورت بروز تعارض رود است كه از نمايندگان انتظار مي كه منافع عمومي را در نظر بگيرند

و خصوصي منافع عمومي را ترجيح دهنديم .ان منافع عمومي

يپاداش يا هر نوع عوض ماد نمايندگان پارلمان مانند پول نقد، ازسويقبول هرگونه رشوه

با منظور به در هرگونهحمايت يا مخالفت و طرح يا ساير موضوعاتي كه يا اليحه پارلمان

.آن مطرح شود يا قرار است مطرح شود خالف قانون استيهاونيكميس

ازاي در هر رابطه و ضبطيهاي جمله فعاليت كه يك نماينده با سازماني دارد شوند نمي كه ثبت

و صراحت در رابطه با وزرا، غيرهاي مانند مالقات و صداقت رسمي بايد همواره اصل شفافيت

و مقامات رسمي رعايت شودنمايندگان پا . رلمان

جر صورتبهنمايندگان بايد توجه داشته باشند كه اطالعاتي را كه ان ايفاييمحرمانه در

حفظمي به دستشانيندگيوظايف نما تكرسد و صرفاً در رابطه با انجام فشان مورديالكرده

و به هيچ استفاده شخ قرار دهند .از آنها استفاده كننديصوجه نبايد درجهت جلب منافع مالي

از،هاد اطمينان حاصل كنند كه هزينهينمايندگان همواره با و خدماتي كه و تجهيزات امكانات

و با رعايعمومهآنها از خزانهاستفاديخزانه عمومي برا ت قواعديدر نظر گرفته شده به دقت

با درخصوصوضع شده و نمايندگان استفادهيي را كه برايهايتد همه محدوديآنها استفاده شود

و امكانات در نظر گرفته شده رعايت كنندياز اين تسه .الت

و اطمينانينمايندگان مجلس در هر حال بايد طوري رفتار كنند كه منجر به تقو ت اعتماد

و نبايد به و درستي پارلمان شود كاري انجام دهند كه به حسن شهرت وجهچيهعمومي به صداقت

). Ibid: 4, 5(ندكا نمايندگان آن صدمه واردي مجلس عوام

و دارايـ و اعالم منافع قواعد رفتاري مجلس عوام به نمايندگان تكليف شده)6(در ماده:هايثبت

و همواره بايد به منافع ياست كه داوطلبانه براي ثبت منافع در دفتر ثبت منافع نمايندگان اقدام كنند

ايي دولتيهاا به روابطشان با وزرا يا وزارتخانهيآنيهاونيا كميسيانه به نوعي به امور پارلمك

ديه در صفحات بعد خواهكچنان.)Ibid: 5(اجرايي مربوط است توجه داشته باشند هاي دستگاه ديم

ايق نمايدقييراهنما منظوربهمجلس عوام انگلستان دهيدكارتدييراهنماهتابچكن مجلسيندگان

بهكاست و دارايتفصه باكراييهاييل اقالم منافع .رده استكد اعالم شود مشخصيه

و امتيازاتاستانداردهايوظايف كميسيونر پارلمانـ )7(در ماده:و كميسيون استانداردها

صالحيت مجلس عوام، كميسيونهتصريح شده است كه اعمال اين قواعد رفتاري در حوز

Armin
Highlight
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و امت وياستانداردها و)149(براساس موادبيترتبههكاستانداردهاستيونر پارلمانيسيمكازات

در براساس. كنندميداخلي اقدام نامه آيين)150( مراحل با هر نوعهكلي اين ماده اعضا مكلف هستند

و تفحصيتحق ا درخصوصق و اقدامات همكارييصالح پارلمانيذ مقاماتلهيوسبهشانيرفتار

و نبايد به  به تصميمات ايشان در هنگام بررسي شكايات ناشي گذاري تأثير منظوربههوج هيچكنند

).Ibid: 5( نندكياز نقص اين قواعد رفتاري با آنها الب

در پارلمان انگلستان.6-2-1 بر رفتار نمايندگان  نهاد ناظر

و امتيازات كميسيون استاندارده عهدهبرچنانكه گفته شد اعمال قواعد رفتاري مجلس عوام انگلستان ا

ودونر پارلماني استانداريو كميس كهيامت ها .گيردمي مورد بررسي قرار ترتيببهازات قرار دارد

و امتيسيمكـ  selectمنتخبيهان كميسيون جزء كميسيونيا: ازاتيون استانداردها

committees)  (كه بر مجلس عوام انگلستان است و نظارت ازيكهركار آنها عمدتاً بررسي

و امتيازات كه موجب. دولتي متمركز شده استهاي وزارتخانه اما كميسيون منتخب استانداردها

و نظارت بر رفتار نمايندگانيمجلس عوام تأسيداخل نامه آيين)149(ماده  س شده است به بررسي

كم»الف«مطابق جزء. اختصاص دارد ازات لي كه مربوط به امتيئسيون بايد به مساياين ماده اين

و  ا ازسوينمايندگان است ن مطابق جزءيهمچن. رسيدگي كند شودمين كميسيون ارجاعيپارلمان به

ا»ب« و امتيازات مانند نحوهيسيمكن كميسيون بر كارياين ماده ونر پارلماني استانداردها

اميآور جمع و ر نظارتونياين كميسلهيوسبهان دستيابي به اطالعات مالي نمايندگانك، نگهداري

به طوربهمختلف بر كيفيت ثبت اين منافع هاي اين كميسيون در زمان. دارد و كلي نظارت دارد

ا وسيلهبهيا اعالم منافع ثبت درخصوصكهياتياكش  شودمين كميسيون ارجاعيكميسيونر به

.كندمييرسيدگ

و امتيازات به هر موض»ج«ءمطابق جز وعي كه مربوط به اين ماده كميسيون استانداردها

كه جملهازرفتار نمايندگان باشدهنحو به وسيلهبهنقض قواعد رفتاري مصوب پارلمان كميسيونر

تغيهاو در زمانكندمين كميسيون ارجاع شده باشد رسيدگييا و تعدييمختلف هر نوع هكرايلير

.دهدمين قواعد الزم باشد مورد بررسي قراريايبرا

باياين ماده تعداد اعضاي اين كميس»3«و»2«مطابق بند ون ده نفر است كه جلسات آن

و عضويت اين اعضا پس از انتخابات تا پايان دوره  حضور پنج نفر از اعضا قابل تشكيل است

پينيتقن .دا خواهد كرد مگر اينكه مجلس عوام تصميم ديگري بگيرديادامه

ا»4«مطابق بند كمتومين كميسيونياين ماده آنهايتهياند  فرعي داشته باشند كه اعضاي

با حضور سه نفر از اعضا قابل تشكيل استها جلسات اين كميته. تواند از هفت نفر بيشتر باشد نمي
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.كنندمي رسيدگي شودمي كميسيون به آنها ارجاع دادهيازسوو به موضوعاتي كه

و امت»5«مطابق بند و اين ماده، كميسيون استانداردها آنهاي از كميتهيكهريازات  فرعي

و ضبط كنند؛ در هنگام تعطيلي مي و اسناد را ثبت و اوراق توانند با اشخاص مكاتبه داشته باشند

و يا جلسات خود را در هنگام نشستكمجلس جلسه منعقد  يايبه تعو مجلسهاي نند ق اندازند

و يا مشاوران خاصي را كاربهيمشاوران حقوق كهياطالعاتيآور جمعيخواه برابگمارند

و در دسترس راحتي به  كه در كميسيون مطرح استاين موضوعات پيچيدهييتب نيست يا تحليل

.گيرندكار به

راين ماده به كميسيونيا»6«بند اد شده اين صالحيت را اعطا كرده است كه نمايندگان مجلس

ويهاتهيمكايبه كميسيون  و مدارك خاصي در رابطه فرعي آن احضار كند ايشان را به ارائه اسناد

مييفرعهتيمكبا موضوع مورد بررسي كميسيون يا  .لف كندكا كميسيونر

يا»7«بند ميهاي از كميتهيكهرمقرر داشته است اين كميسيون توانند به مدارك فرعي آن

ول و امتيازات هاي كميسيونهگزارش نشديموجود منافع نمايندگان درخصوصقبلي استانداردها

هريو  و به آن استناد كنندكنوع مداركيا .ه نزد ايشان است ارجاع داده

هكيدر صورتيو معاون دادگسترين ماده دادستان كل، مشاور ارشد حقوقيا»9«براساس بند

ميفرعيها توانند در جلسات كميسيون يا كميتهمي مجلس باشندهندينما راتكذاآن حاضر شوند، در

ا و مكاتبات و اسناد دريايشان شركت كرده بهيشان را و هر نوع كمكي كه الزم است افت كنند

حد. فرعي آن ارائه كرده يا اصالحاتي بر آن وارد كنندهاي كميسيون يا كميته حضور آنها در احتساب

).Standing Orders of House of Commons, 2011: 152-154(است نصاب جلسات مؤثر 

و امتيپارلمانكميسيونرـ ب نامه آيين)150(ماده: ازاتياستانداردها ويداخلي به ان وظايف

. اختيارات كميسيونر پارلماني استانداردها اختصاص دارد

. در اختيار مجلس عوام نهاده شده استياين ماده انتصاب كميسيونر پارلمان»1«در بند

م)150( ماده»2«مطابق بند :ر استيز شرحبهاد شدهيقام وظايف

، اولين وظيفه كميسيونر پارلماني حفظ اطالعات مربوط به ثبت»2«بند»الف«جزء براساس

و ساير منافعي است كه مجلس آن را ضروريمنافع مال فراهم كردن.تشخيص دهدينمايندگان

و دسترسي به اين اطالعات آوري جمعيترتيباتي برا كميسيون استانداردهاهمصوب براساس، حفظ

.ن مقام قرار گرفته استيا عهدهبرفرعي هاي از كميسيونيكهريا 

ازيدوم محرمانه به نمايندگان، هاي ارائه مشاوره:ن وظيفه مندرج در اين بند عبارت است

و سا . لف به ثبت منافع هستندكمهكييهار دستگاهياشخاص

و هاي كميته ها،دون استانداريبه كميسن وظيفه كميسيونر، دادن مشاورهيسوم يكهرفرعي آن
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و ابهاماتهاو پرسشش مجلس عوامپذير تفسير قواعد رفتاري مورد درخصوصاز نمايندگان

.مربوط به قواعد رفتاري است

بريسيمكوظيفه چهارم و ارائه توصيه ونر، نظارت و ثبت منافع ييها نحوه اعمال اين كدها

كم ها،درون استانداياعد به كميسبراساس اين قو .فرعي مربوط به آن استيهاتهيامتيازات يا

ا كهيوظيفه پنجم يك موضوع خاص و بررسي پيرامون ن مقام در صورت ضرورت، تحقيق

و گزارش به كميسيونيسيمكرفتار نمايندگان مجلس مورد توجه درخصوص ونر قرار گرفته

بهها استاندارد .فرعي مربوط استيها كميتهو امتيازات يا

خود راجع به رفتار يك هايح شده است كه كميسيونر در بررسييالف تصرـ»2«در بند

آ نماينده و مدارك كافيموظف است تعيين كند كه نقض قواعد رفتاري مربوط به ثبتيبرايا اسناد

 يا اعالم منافع وجود دارد تا اقدام ديگري صورت گيرد يا نه؟ 

را نمي مجلس عوام، كميسيونيداخل نامهنييآ)150(هماد»3«ابق بند مط تواند موارد زير

: گزارش كند

به)الف و نظر وقتي نماينده مربوط بپذيرد كه در ثبت يا اعالم منافع قصور كرده است

ويكميسيون، منافع ثبت نشده اندك باشد  ويعمد غيرا اين قصور سهواً هنمايند ارتكاب يافته باشد

كه براساسمربوطه در جهت جبرانيكميسيون به اين منظور تصويب شده اقدام وسيلهبهقواعدي

. قصور خود انجام دهد

و موضوعيها هزينه در هر مورد كه مربوط به كمك)ب و خدمات پارلماني باشد ا امكانات

و نماينديازسو در صورت قصور يا مربوطهكميسيونر به مقام مربوط ارجاع شده باشد

و معقول باشد فراهم كندي، زمينه جبران آن را در مدتاستفاده سوء . كه از نظر كميسيون متعارف

مييا»4«مطابق بند ويتواند در خالل تحقن ماده، كميسيونر يك شكايت و بررسي درق

هيهادركميسيون استانداكه صورتي تئو امتياز تقاضا كند يك و تفحص رات تحقيق شكيل دهد كه او

و مدار .مربوط به تحقيق كمك كنندكدر يافتن شواهد

ر تفحص بايد شامل كميسيونرو تحقيق هيئت»5«مطابق بند دارد، عهدهبررا هيئتاستيكه

كه يكيدو ارزياب كه  ونر برگزيده شده باشديسيمك وسيلهبهاز آنها بايد واجد شرايط قانوني باشد

و امتيازات كه منصوبا غيرو ديگر از مجلس عوام باشدسيرئعضاي كميسيون استانداردها

و جلسات آنها بايد  .برگزار شوديعلنريغ طوربهتشكيل شود

: ونرين ماده كميسيا»6«مطابق بند

ه نامه آيينبراساس)الف ،كندمي ئت را تعيينيداخلي مجلس عوام، طرز كار
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رامي)ب به نظورمبهتواند مشاوري .منصوب كند هيئتكمك

ن ماده هر نوع اطالعاتي كه كميسيونر ممكن است قبل از انتصاب هيئتيا»7«بند براساس

بايبرا و امتيازات در رابطه با يك شكايت ارائه كند در وسيلهبهديكميسيون استانداردها كميسيون

.گذاشته شود هيئتاختيار 

و بررسي اينكيا ات نمايندهن ماده مدافعيا»8«مطابق بند در قرار گرفته هيئته مورد تحقيق

باهكيصورت نياو تقاضا كند و هيتواند احضار شهوديمزيد استماع شود ندكئت درخواستيرا به

ديو . گر را مورد پرسش قرار دهديا شهود

:هيئتپس از پايان كار»9«بند براساس

را)الف ،تهيه كند»2«بند»هـ«مطابق با جزء كميسيونر بايد گزارشي

راها ئت بايد به كميسيون استاندارديهيارزياب حقوق)ب آيا درخصوصنظر خود اينكه

،ا نه اعالم كنديرسيدگي هيئت منطبق با اصول عدالت طبيعي هست

را)ج حكنيا درخصوصعضو ارزياب ديگر بايد به كميسيون استانداردها نظر خودش ده تا چه

رويه رسيدگي و و نمايندگان آن منطبق است اظهارنظر كندهايهيئت با عرف .مجلس

هر»10«مطابق بند اركساله گزارش كميسيون بايد .ئه كنداارش را به مجلس عوام

باـ»10«ن بنديهمچن :ندكر را منتشريزيها متناوب گزارش طوربهديالف كميسيون

و گزارش)الف بايياه اطالعات : در رابطه

،اين قانون)150(ماده»3« بند براساسموضوعات رسيدگي شده.1

.پذيرفته نشده هاي شكايت.2

و بررسيهاي اطالعات مربوط به شكايت)ب و موضوعات در دست تحقيق .واصله

رييتغ. توان از كار بركنار كردمي كميسيونر را فقط پس از تصويب مجلس عوام»11«بند

و امتيكميسيونر فقط پس از گزارش كميس كه آنها قانع بر اين مبنيازات به مجلسيون استانداردها

. استپذيرا قادر به انجام تكليفش نيست امكانيه كميسيونر فعلي مناسب اين شغل نيستكاند شده

ا بايكميسيون در گزارش خود در دالين خصوص بيد .ندكانيل خود را

و اعال.7-2-1 در مجلس عوام انگلستانثبت م منافع

به)6(چنانكه گفته شد ماده قواعد رفتاري مجلس عوام نمايندگان مقرر كرده است كه نمايندگان بايد

بركح و آن را ثبت كنند تأثيركار آنها در پارلمانم وجدان، منافعي را كه ممكن است . بگذارد اعالم كرده

نوع از منافع را اعالم كرده است كه الزم است12يف مجلس عوام در راستاي اجراي اين تكل

استيهدف از ثبت منافع، گردآوري اطالعات راجع به منافع. نمايندگان در جهت ثبت آنها اقدام كنند

جلبيكه نمايندگان در خالل دوره نمايندگ درمي كه اين منافع كنندمي خود تواند به نحوي از انحا
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تسهيل رعايت قواعد منظوربهپارلمان انگلستان. گذار باشد تأثيرگي كيفيت انجام وظايف نمايند

راهنمايي را تهيه كرده است تا امكان تطبيقه، كتابچ)6(هتكليف مقرر شده در مادژهيوبهرفتاري 

ب رفتار نمايندگان با اين قواعد رفتاري ميهرچه .سر شوديشتر

خين مجلس عوام مكلفند ظرف مدت يك ماه از تارراهنما، نمايندگاهاين كتابچ)13(مطابق ماده

ميخواه در انتخاب سراسري(انتخاب شدن به سمت نمايندگي فرم ثبت منافع را تكميل)يا دورهانيا

و امتيازات تسليم كنند و آن را به كميسيونر استانداردها پس از تكميل اين فرم، نمايندگان. كرده

م تغيير هرگونهلفند در صورت بروزكم و ثبت شده، آنهايدر را ظرف مدت زان اين منافع اعالم

.هفته به كميسيون ياد شده اعالم كنند چهار

باكدنباشينكته مهم اين است كه چنانچه نمايندگان داراي منافع وليه دريد ثبت شود آنها را

ن هيزمان مقرر ثبت نكرده باشند مجاز  تأثيرتواند بر آنهايم از اقداماتي كه اين منافعيكچيستند در

و فعال قبييهاتيبگذارد چنياز ايتكشرين موضوعيل نطق در پارلمان يا شركت در رسيدگي به

ا  مربوطه وجود اين منافع را به اطالع كميسيونر برساندهنديه نماكنيمداخله داشته باشند مگر

.(Code of Conduct, 2011: 11, 12) 
كتابچه راهنماي نمايندگان مجلس عوام دوازده نوع منفعت معرفيدر: طبقات دوازده گانه منافعـ

الهيوسبهاز منافع تحصيل شدهيكهرشده است كه درصورت انطباق  نينمايندگان با يكي از آنها ثبت

:شودمي گانه معرفي در ادامه به اختصار اين منافع دوازده. استيندگان الزامينمايل منافع برايقب

 دسته اول•

اد ازيسته اول از و رياست شركت:ن منافع قابل ثبت عبارت است نمايندگان مجلس عوام.ها مديريت

رايعمومهاي چنانچه مديريت شركت دركيا خصوصي  عهدهبر كنندميافتيه بابت آن حقوق

و ثبت كنند رتصوبهمقصود از حقوق در اين طبقه نه فقط دستمزد. داشته باشند بايد آنها را اعالم

بل و مزاكپول نقد شر جملهازمشمول مالياتيايه شامل هر نوع منفعت يهاتكاستفاده از اتومبيل

و نيز نوعينمايندگان مكلفند نام شركت. اد شده نيز هستي كه مديريت يا رياست آن را برعهده دارند

ا طوربهرا شودمي آن انجام تجارتي كه در و كامل اعالم كنند مگر آنكه ين امر از نام شركت دقيق

.قابل تشخيص باشد

نهاييت در شركتين راهنما، فعاليهم)20(همطابق ماد ايرده باشندككه آغاز به تجارت منظور

در. دچار وقفه در تجارت شده باشند نيازي به ثبت ندارد با اين حال چنانچه تجارت نكردن يا وقفه

و يك شركتق كلمه تفسير شوديمض تجارت به معناي دقيق تجارتبر عالوهبه اين معنا كه اگر

ور در قانون به معامالت اضافي ديگري براي حفظ موجوديت خود دست بزند در اين صورتكمذ

و دستمزد در چن ايبخواهد مديريتاي اگر نماينده.د ثبت شوديباهايين شركتيدريافت حقوق
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علير يك شركت بارغم تجارت نكردن يا توقياست خود را در د پس از ناميف آن به ثبت برساند

.را تصريح كند» عدم اشتغال به تجارت«شركت عبارت

كه بابت مديريت هايي از پرداختيكهراين راهنما نمايندگان بايد مبلغ دقيق)22(همطابق ماد

در به او پرداخت شده، نوع كاري كه در و تعداد ساعاتي كه اين مبالغ قبال قبال پرداخت، انجام شده

و آدرس شخص، سازمان يا شركتي كه اين پرداخت را انجامها كار در آن ساعت پرداخت شده نام

.داده اعالم كند

دهند بايد درآمدمي كه با توجه به سمت نمايندگي خدماتي را ارائهي، نمايندگان)23(همطابق ماد

و ثبت كنند ). Ibid: 14( بيش از پنج هزار پوند را اعالم

ه دومدست•

نماينده مجلسكه در صورتي. گيردميا شغل داراي دستمزد در دسته دوم جاييهرگونه حرفه

يك شغل يا حرفيعوام هرگونه منفعت بجز عضويت در پارلمان يا وزارتخانه(بردمي بازرگانيهاز

و ثبت شود) دولتي و ثبت منافع، نمايندگا)24(مطابق ماده. بايد اعالم ن مجلس بايد راهنماي اعالم

را هرگونهزان دقيقيم را طوربهدريافت و ساعات كاري و نوع يه در قبال آن مبلغكجداگانه

ا كنندميدريافت و آدرس شخص يا شركتي را كه .اعالم كنندكندمين مبلغ را پرداختيو نام

ر ا كه با استفاده براساس اين راهنما نماينده مجلس عوام بايد دريافت پول، دستمزد يا مزايايي

ويم خدمت مستمر به دستيكخود در قباليو با توجه به سمت نمايندگ و ثبت كند آورد اعالم

چنهضرورت داشته باشد اجازكه در صورتي چنين. را از مجلس عوام كسب كندين خدمتيارائه

. كند بايد درآمد بيشتر از پنج هزار پوند در سال از چنين مشاغلي را ثبتاي نماينده

از پارلمان ضرورتي ندارد امايجمعي، كسب اجازه قبلهاي اشتغال در رسانه درخصوص

نمايندگاني كه پيش از ورود به پارلمان. درآمد بيشتر از مبلغ پنج هزار پوند بايد به ثبت برسد

مااند داشتهياشتغال به كار آنياما درحال حاضر به آن كار اشتغال ندارند اما  هستندل به ثبت

ذ مي اين. را ذكر كنند) عدم اشتغال(ر نام شغل مذكور در پرانتز در مقابل آن عبارتكتوانند پس از

وكنمايندگاني كه در يك حرفه يا شغل مشار درخصوصژهيوبهامر  هخواهند در آيندميت دارند

توضيح داده( اين منافع بهتر است در دسته يازدهم. اين حرفه را آغاز كنند صادق است دوباره

).Ibid: 15( ثبت شود) خواهد شد

 دسته سوم•

كههيلكسوم بايد اساميهدر دست ارباب رجوع به نماينده جهت گرفتن مشاوره عنوانبهكساني

و ثبت شود كنندمي مراجعه ت. اعالم آنيلكاين ف در مورد ارباب رجوع شركتي كه نماينده مجلس در
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ارباب رجوع در فرم ثبت نام قيد عنوانبهنام شركتكهر صورتيد.ز وجود داردين استخدام است

ذ شود مي و مبالغ دريافتي در هر پرداخت.ر گرددكبايد نوع كار شركت نيز  طوربهموضوع مشاوره

و آدرس شخص يا جداگانه، نوع كار، ساعات كاري كه در قبال آن اين پرداخت انجام شده، نام

).Ibid(ح شودياخت را انجام داده است بايد در فرم ثبت منافع تصرسازمان يا شركتي كه اين پرد

 دسته چهارم•

: مجزا نام برده شده است طوربهاين دسته دو نوع منافع در

وابستهيها انتخابيه نماينده يا گروههحزب يا انجمن حوز ازسويهرگونه كمك بالعوض)الف

يك نمايكه هايي به انجمن .س عوام مرتبط هستندينده در مجلا به

يك عضو پارلمان به مبلغ بيش از هزار هرگونه)ب و پشتيباني مالي يا مادي از پانصدو كمك

ازهاي پوند از يك منبع خواه از يك منبع يا كمك از بالعوض بيش يك سال پانصد پوند در طول

و ثبت شود .منابع متعدد بايد اعالم

يهاهياتحاد ها، شركت ازسويمالي از نمايندگان مجلس هاي اين دسته بيشتر مربوط به حمايت

و انجمن عوض كه مرتبط با فعاليت سياسيبالهاي كليه كمك.و افراد استاي حرفههاي بازرگاني

:هستند مگر اينكهيبند كلي در اين دسته قابل دسته طوربهفرد نماينده باشد 

ويشامل هدا(شد مانند ثبت در دسته پنجمباتر ثبت آنها در دسته ديگري مناسب)الف ا

)يخارجيها مالقات(ششمها دستي)هاينواز مهمان

.بالعوض از ثبت معاف شده باشندهاي اين كمك)ب

سياسي حوزه انتخابيه هاي بالعوض احزاب به گروههاي اين دسته راجع به ثبت كمك آنچه در

مبر عالوهشخص نماينده گفته شد،  باكاستيبه گزارش ربوطمقررات بهيه احزاب سياسي د

).Ibid: 16(نندككميسيون انتخابات اعالم

 دسته پنجم•

و مهمانيا يا. مربوط استهاينوازن دسته به هدايا، مزايا در اين دسته هر نوع هديه به نمايندگان

شريهمسر  يكايها زمانسا ها،تكشريازسوشان يا دادن هر نوع مزاياي مادييايزندگيكا

يك درصديندگينده با توجه به سمت نماينمايكشخص در داخل انگلستان به او كه ارزش آن از

ب و ثبت شوديحقوق ساليانه پارلمان .شتر باشد بايد اعالم

اكيتأ نيد بر اكته الزم استكن بههاينوازن هدايا، مزايا يا مهمانيه با بايد نحوي در ارتباط

و عضويت شخص در پايگان،يرا صورتبهمجلس عوام از قيمتي باشد كه براي افرادترنييا

يا شركت يا سازمانيك ازسوي،كه در صورتياين قبيل منافع مالي. معمولي وجود دارد به نماينده
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و ثبت شودكنمايندهيهمسر يا شريك زندگ .ه در سود آن شريك هستند داده شود بايد اعالم

دريهدايا نمايندگان بايد ب كنندمي سال دريافتيكا مزايايي را كه از يك منبع شيكه ارزش آن

يك درصد از حقوق فعل به تنهايي آنها باشد هر چند كه هر كدام از آن مزايا يا منافعيپارلمانياز

و ثبت  ,18(كنند كمتر از اين مبلغ باشد اعالم 19:Ibid.(

 دسته ششم•

يجز استثناهاي خاص، سفرهاب. ندگان مجلس عوام استينمايرجخاين دسته مربوط به سفرهايا

بهياو كه به نوعييك نماينده مجلس يا همسر يا شريك زندگ وسيلهبهخارجي انجام شده با توجه

اين سفر بيش از يك درصد هاي هزينهكه در صورتيشوديم مجلس عوام انجاميندگيسمت نما

تيحقوق ساليانه نما و انگلستانيعموميخود نماينده يا از محل درآمدها وسيلهبهمام آن نده باشد

و ثبت شود  وسيلهبهسفر خارجي هاي از هزينهيبخشهكيدر صورت. پرداخت نشده باشد بايد اعالم

سفر. خالصه شرح داده شود طوربهاين موضوع بايد، شود تأمينمنابع خارجي  وسيلهبهاگر اين

ذيه پارلمانا گروياحزاب ثبت شده بلينيافكن مطلبيايلكركترتيب آن را داده باشد، باكست د ناميه

.رده تصريح شودكدولت، سازمان، شركت يا گروهي كه در نهايت هزينه سفر را پرداخت

از)47(هاز سفرهاي خارجي مطابق ماديبرخ و ثبت معاف شده اين راهنما  جملهازكه اند اعالم

بههنديه نماكشوديم پرداختيحزبيازسوآنيهانهيهزهيلكهكاستييآنها سفرها مجلس عوام

ا گروه سياسي متعلق به پارلمان اروپاينهادي از اتحاديه اروپالهيوسبهايآن حزب تعلق دارد 

).Ibid: 21(باشد ترتيب داده شده

 دسته هفتم•

ا قبيا.اند شدهيبندن دسته طبقهيهدايا يا مزايا در و مزايل هداين سفريا بهيهاا كه در خارجي

ازيا هر نوع امتياز مادينمايندهيا به همسر يا شريك زندگيشخص نماينده  كه ارزش آن بيشتر

ا شخص خارجي با توجه به سمتيشركت ازسوييك درصد حقوق ساليانه نماينده پارلمان باشد 

شريا به همسريندهيدر مجلس عوام به شخص نمايندگينما ارائه شده باشد بايداويزندگيكا

و اعالم شود ازيايقانونهاي الزم به ذكر است كه محدوديت. ثبت براي قبول منافع مالي در خارج

س ازسويكشور   اسي او وجود دارد كه نمايندگان در اين زمينهينماينده در ارتباط با فعاليت

.شوند مند كميسيون انتخابات بهرههتوانند از مشاور مي

 دسته هشتم•

زميا و امالين دسته شامل : شده استيبندر طبقهيز شرحبههكندگان مجلس عوام استيمتعلق به نماكن

ياب(زمين يا ملكي كه داراي ارزش قابل توجهي باشد)الف جز محل اقامت شخصي نماينده،
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،)اشيهمسر يا شريك زندگ

ش)ب ملك نيز بايد زمين يا ملكي كه از آن درآمدي حاصل و نوع و ثبت شده ود بايد اعالم

.ح شوديتصر

 منزلي كه براي سكونت فرزندان نماينده در نظر گرفته شده است شامل حكم اين دسته

در. شودمين س امالكي مانند مزرعه كه خود نماينده آنكآن از صرفنظرونت دارد اما ارزش

بايسكونت او از ارزش بسيار زياد و ثبت شودبرخوردار است آن مقصود از ارزش زياد. يد اعالم

يك سال مالي باشد .است كه ارزش آن بيش از حقوق پارلماني فعلي نماينده در

مذيهمچن ازكالذ ور در بند فوقكن منظور از درآمد زياد درصد از حقوق10ر نيز درآمدي بيش

وكهيدر صورتبنابراين. استيسال ماليكفعلي نماينده مجلس عوام در  درآمد نماينده از زمين

اين)52(هف ماديا هر منزل مسكوني ديگر طبق تعريمنزل مسكوني خودش جملهازملك خود 

و ثبت شود .كتابچه راهنما زياد باشد، اين درآمد بايد اعالم

 دسته نهم•

و ثبت مالكيت سهاميا يك نماينده مجل. پردازديمن دسته به اعالم س عوام تعلق منافع سهامي كه به

يايدارد خواه متعلق به شخص نماينده باشد يا به همسر يا شريك زندگ از فرزندانيكهراو

دهاي از شركتيكهروابسته به او در  :كهيگريخصوصي يا عمومي يا هر بنگاه

 شركت يا بنگاه باشد،همنتشرهيل سرماكبيش از پانزده درصد)الف

م)ب ييبه اما از حقوق فعلي،ت باشدكشرهمنتشرهيل سرماكا كمتر از زان پانزده درصد

دريپارلماني نما .سال بيشتر باشديكنده

).Ibid: 23(مورد بايد ثبت شود نوع كار شركت در هر

 دسته دهم•

دريز شرح به1معامالت كنترل شده سـ چارچوب جدول هفتمر ويالف قانون انتخابات احزاب اسي

و اعالم دارايميالدي درصورت 2000رفراندم سال  باييكه از ثبت :د ثبت شوديمعاف شده باشد

تحت كنترل قانون انتخابات،و قراردادهاي اعتباريها كتابچه راهنما، وام)60(موجب ماده به

و رفراندم سال  وهميالدي درآمد 2000احزاب سياسي توان آنها را به كميسيون انتخاباتيم است

باازشيبيا قرارداد اعتباريواماي به نمايندهكه در صورتي.ردكگزارش  پانصد پوند در رابطه

آيبايد بررسهسياسي پيشنهاد شود نماينديها فعاليت ايكند كه يك منبع مجازيا ن مبالغ از

ويپرداخت شده است در اين خصوص ترديد داشته باشد بايد قبل از انعقادكه در صورتيا نه

 
1. Controlled transaction 
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ب آنكه در صورتي. ون انتخابات مشورت كنديسيمكراي كسب اطالعات بيشتر با قرارداد ارزش

كه در صورتي. پانصد پوند باشد، نماينده بايد ظرف سي روز آن را به ثبت برساندو بيش از هزار

.مجاز باشد نبايد دريافت شود غير پانصد پوند از منابعاز مبلغ وام بيش

هسياسي استفاده شود آن بخش در زمرهاي در جهت فعاليتيافتيدر از واميهرگاه بنا باشد بخش

و هاي وام .)Ibid: 23(بيش از ارقام ذكر شده در باال باشد بايد ثبت شودكه در صورتينظارت شده است

 دسته يازدهم•

ايمن دسته به ساير موارد منافع قابل ثبتيا ازه هرگونه منفعتي كه در هيچكن معنايپردازد به كدام

ولهاي دسته بايذكر شده در باال نگنجد و ثبت منافع د ثبت شوديبا توجه به هدف اصلي از اعالم

ا جايدر اكچنان.رديگيمين دسته اطالعات درباره منافع هرگونهن امر ارائهيه گفته شد هدف از

يك نماينده دريافت هرگونهمالي يا  توان تصورمي مولمع طوربهكه كندمي منفعت مادي است كه

ا هرها نماينده در پارلمان اعم از نطق، رسيدگي به طرحهاين منافع بر فعاليتيكرد كه و لوايح يا

چنيم تأثيردر پارلمان نوع اقدام ديگر او يك نماينده خود را محتملير نامطلوبين تأثيگذارد يا

ايبنابرا. دانديم قبين ثبت چنين معيل منافع با جادريارين ).Ibid: 23, 24(رديگيمياين دسته

 دسته دوازدهم•

نيايازسوكه در صورتيت اعضاي خانواده نماينده مجلس عوام است،يآخر ناظر بر وضعهدست

ايندگيمرتبط با سمت نمايندگان به كارينما و از طريگمارده شده باشند به آنهايق مبالغين

ا. پرداخت شود مجيدر و عنوانن صورت نمايندگان لس عوام موظفند كه نام، نسبت خانوادگي

 گمارده شدهيندگيمرتبط با سمت نمااركبهكه شغلي اعضاي خانواده خود را اعم از سببي يا نسبي

و دستمزد پرداخت ).Ibid: 24( ثبت كنند شودميو از محل بودجه پارلمان به ايشان حقوق

و وام هاي دريافت كمك قبالدرتكاليف نمايندگانـ نمايندگان مجلس عوام: مجازهاي بالعوض

س روز پس از دريافت كمك مالي بالعوض مازاد بر پانصد پوند بررسي كنند كه آيا كمكيمكلفند

از.ز صادق استينها وام درخصوصهمين امر. بالعوض ياد شده از منابع مجاز است يا نه پس

و وام،  نماينده مجلس سي روز ديگر نيز فرصت دارد كه اطمينان از مجاز بودن منبع كمك بالعوض

 پانصد پوند باشد براي ثبت آن گزارش كند يا منابعو بيش از هزاركه در صورتياين منابع را 

راريغ ازكه در صورتيمجاز يا نامعلوم . پانصد پوند باشد به كميسيون استانداردها اطالع دهد بيش

هايا قراردادهاي ضمانت براي فعاليتيتسهيالت اعتباري نمايندگان موظفند قبل از دريافت وام،

وها فهرست اشخاص، سازمان. آنها را مورد بررسي قرار دهندهكنند سياسي، مجاز بودن اعطا

و رفراندم سال هاي نهاد مورد قبول در بخش چهارم از فصل دوم قانون انتخابات احزاب سياسي
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).Ibid(تصريح شده است 2000

 نمايندگان مجلس عوامهكلي: نمايندگان مجلس عوام وسيلهبهاي ارائه خدمات قراردادهـ

را منعقد كنند اوالً اين قرارداديخود قرارداد ارائه خدماتيبه اعتبار سمت نمايندگكه در صورتي

مبلغ قراردادكه در صورتيباشد؛ ثانياً 1990بايد منطبق با قواعد رفتاري مصوب پارلمان در سال 

هزار پوند باشد يا پس از انعقاد آن چنين مبلغ يا منافعي معادل10تا5منافع حاصل از آن بيناي

جهت ثبتياز آن را به كميسيونر پارلماناي آن حاصل شود بايد در زمان انعقاد قرارداد نسخه

و مالحظه در دسترس عموم قرار گيرديمنافع تسل و اين قرارداد بايد جهت بررسي نسخهرد.م كنند

از قرارداد ياد و مبلغ يا منافع حاصل .ح شوديآن تصر شده بايد نوع خدمت

از)67(همطابق ماد دادن»ارائه خدمت به اعتبار سمت نمايندگي«كتابچه راهنما مقصود

موضوعي است كه در پارلمان مطرح است يا به نحوي به مجلس عوام درخصوصهرگونه مشاوره 

.ارتباط دارد

د داشته باشد بايد به اين سؤال پاسخ دهد كه اگريون ترديسيمكاينده در ارائه قرارداد به اگر نم

ايم فاقد سمت نمايندگي بود آيا شيتوانست ياكن خدمات را به اين نه؟ اگر جواب منفيل انجام دهد

).Ibid: 25( باشد بايد قرارداد را ارائه كند

در رسانهيت نمايفعالـ آن قواعد)71(هراهنما در مادهكتابچ:يجمعيها ندگان مجلس عوام

:ر مقرر كرده استيز شرحبهجمعييها كار نمايندگان در رسانهيخاصي را برا

قبيايقرارداد براهارائ)الف ،ل خدمات الزامي نيستين

كهبه)ب يها هستند مانند نوشتن در ستونيمربوط به امور پارلمانريغ امالًكاستثناي اموري

دوم منافع ثبت كرده است بايد منافع خود را در دستههيلككهاي نماينده ها، ورزشي روزنامه

حقيدريافت هرگونه دستمزد، پاداش  و تا پنجكه در صورتيساليكالزحمه را ظرفا هزار پوند

).Ibid: 27(ندكباالتر باشد ثبت 

ويرات جاركه با مذاكياعالم منافعـ بخش دوم: ارتباط دارديپارلمانياهونيسيمكمجلس

كهيكتابچه راهنماي قواعد رفتاري نمايندگان مجلس عوام به اعالم منافع عضويكاختصاص دارد

سايهاونيسيمكايار مجلسكن است در دستوركمم ايا وزرايندگانير نمايآن در هنگام ارتباط با

قوك ا.ه داشته باشديمجرهارمندان نده مجلس بايد هر نوع منفعت مالي از هر نوع،ين صورت نمايدر

. افتن را اعالم كنديا در شرف تحققيافتهيم، تحققيمستقريغايمياعم از مستق

دريدر راستا مه22مصوبه مجلس عوام در رابطه با اعالم منافعِ ناظر به دستور 1974ماه

وك نيهاونيسيمكار مجلس :ر قابل ذكر استيزهتكآن دو

Armin
Highlight



____________________________________________________________��

كه)الف و ثبت شده باشد براييقواعد مربوط به ثبت منافع مال موجببههر نوع منفعتي اعالم

.كندمي آن به موضوع مربوط كفايتهاي مجلس عوام يا كميسيونيهايدگيشركت در رس

ويهايدگيرس«واژه)ب كتبي سؤاله به دنبالكنماينده1ت تكميليسؤاال»هاونيسيمكمجلس

).Ibid: 28( شودمين را شاملديآيمياصل

در مجلسومنافع قابل ثبت در ارتباط با موضيزمانهدامنـ :آنيهاونيسيمكايع طرح شده

از)73(همطابق ماد كتابچه راهنما، دامنه قواعد مربوط به اعالم منافع، از قواعد مربوط به ثبت منافع

ايزمان طرح موضوع در دستور مجلس(فعلي منافعبر عالوهنمايندگان. استتر سه جهت وسيع

و آينده را نيز اعالم كننديمكلفند منافع مرتبط با وظا)ونيسيمك فقط.ف نمايندگي در گذشته در عمل

بهكمنافعي  به)هاونيسيمكاياز زمان طرح موضوع در مجلس(ماه گذشته12ه مربوط باشد نياز

. در آينده حاصل شود از اهميت بيشتري برخوردار است رودمي اعالم دارد اما منافعي كه انتظار

عقال معيار كسب منافع محتمل، انتظار و و بعيديمتعارف همين الزام.ي است نه هر نوع احتمال مبهم

شر غير منافعيبرا نمي نماينده به دستيك زندگيمستقيم از قبيل آنچه همسر يا ز وجوديآورد

).Ibid: 28, 29( دارد

تشـ ويص ارتباط منافع نمايخمرجع در مجلس عوام :هاونيسيمكنده با موضوع مطرح

يك موضوع بحث در پارلمان ندهيتشخيص اينكه منفعت مالي يا مادي نما ايتا چه حد به

معيار اصلي بررسي اعالم منافع همان. آن مرتبط است تكليف شخص نماينده استيها كميسيون

كيمعيار كهيا آن منافع بايد به اندازه براساسهكشده است نشان بارها خاطرهاست مرتبط باشد

و توابع آن تأثيروجود چنين. بگذارد تأثيرنده در پارلمانيار نماكبر  ي كافي است كه قواعد رفتاري

ولمي اين اعالميه منافع. تكاليف شخص نماينده درآيدهدر زمر ويبايتواند مختصر باشد د نوع

). Ibid: 29(بيان كند يا مادي را صراحتاًهيت منفعت مالي ما

ويف نمايلكتـ :آنيهاونيسيمكندگان در اعالم منافع مرتبط با موضوع مورد بحث در پارلمان

اديكه واجد منافعي است كه با مذاكراتاي تابچه در مذاكرات پارلماني نمايندهكنيا)77(همطابق ماد

با طوربهمرتبط است شده دريمعمول در. به آن موضوع اين منافع را اعالم كنديدگيرسهاول جلسد

يا مادي خود را در اولينيكميسيون بررسي لوايح دولت، اين قبيل نمايندگان بايد موضوع منافع مال

و لزوممي كه در اين كميسيون حاضراي جلسه كميسيون يا اولين جلسه به تكراريشوند اعالم كنند

همچنين. شوديم كه براي اصالح يك اليحه منعقدايي نيست مگر در جلسهاعالم آن در جلسه بعد

كميسيون انتخاب نمايندگان براي كار در كميسيون وسيلهبهكهاي اين راهنما نماينده)85(مطابق ماده 
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يا ندهين نمايچنهيانتخابهه حوزكنيابريمبنرااي نمايندگان انتخاب شده بايد اعالميهيها بررسي طرح

كه منفعت مستقيم بالفعلاي نماينده.ندكندارد را امضايدر طرح مورد بررسيا شخصييمحلينفع

كلاي گونهبهاي اين طرح داشته باشد يا منافع حوزه انتخابيه چنين نمايندهدراي يا بالقوه باشد كه

وامي انتخابيه از آن متضرريها كشور با تعداد قابل توجهي از حوزه جد شرايط عضويت درآن شوند

دركه در صورتي. كميسيون نيست دب نماينده ر لوايح پارلمانياين خصوص ترديد داشته باشد بايد از

زم در .:Ibid)33( مشاوره كند نه تقاضايياين

درندگانيگري نمايالبـ ط: افت دستمزديمجلس عوام در قبال دراي مصوبهيپارلمان انگلستان

در 1947سال مجلسدريگريالبيرا براينياصالح شده است مواز 2000و 1995هايلسا كه

ذ به تصريح اين مصوبه، انعقاد هر نوع قراردادي با نهادهاي خارج از پارلمان. كرده استركعوام

يك نماينده را در مجلس محدود و آزادي كامل دركندمي استقالل . آوردمي يا آن را تحت كنترل

موضوعاتي كه در پارلمان مطرح است درخصوصه نماينده بايدكن شرطيا دادنن قراريهمچن

ااي گونه به حكنيرفتار كند كه گو ت مجلسيثيه نماينده اين قبيل نهادهاي خارج از پارلمان است با

ازهاي قبال حوزه عوام، وظيفه نمايندگان در و محافظت آزادي بيان نمايندگان مغايرت انتخابيه

انتخابيه كل كشور باشند نه در خدمت هاييك نماينده اين است كه در خدمت حوزهوظيفه. دارد

در بخش خاصي از آنها، علي يا الخصوص نمايندگان مجلس نبايد قبال پرداخت پول، پاداش، منفعت

ا يكي از اعضاي خانواده او دريافت كردهيمستقيم كه نمايندهريغاياعم از مستقيميهر نوع عوض

:د كرديا خواه

ت كند،يرا طرح كند يا از آن حماينهاد يا فردي، موضوع ازسوي)الف

 سخنراني، وسيلهبها وزرا را بر انجام موارد فوقيا لردهاينماينده هريك از مجالس عوام)ب

شفاهي يا كتبي صورتبهندگان خواهيه بر اليحه يا طرح نمايا اصالحي، طرح يا تقديم اليحه سؤال

.Ibid):34( قرار دهد تحت فشار

 اين كتابچه راهنما آمده است غرض از اين مصوبه)94(تايها مطابق توضيحاتي كه در ماده

و گروه،ندگانينمايو مادياعالم منافع ماليعني و اشخاص يها جلوگيري از تحميل نظرات نهادها

بديهي است. مادي يا مالي است قبال پرداخت پول يا هرگونه امتياز خارج از پارلمان بر نماينده در

نهاي اين امر مانع از دريافت كمك شدكبل،ستيمالي ازسوي نمايندگان دره چنانكه پيشتر اشاره

باكه صورتي تيندگان رعاينمالهيوسبهد تشريفات آنهاياين منافع واجد شرايط ثبت يا اعالم باشند

,34 شود 35):(Ibid .
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نميتشريفات طرح شكاـ از و مراحل بعد درخصوصندگان مجلس عواميات :آنيمنافع آنها

استانداردها به شكايات نمايندگانيكتابچه راهنما، كميسيونر پارلمان 114تا 103يها مطابق شماره

وبريمبنا مردميمجلس عوام  و قوانين  رسيدگييقواعد الحاق تخلف نمايندگان از قواعد رفتاري

شاها كليه اين شكايت.كند مي و آدرس پستي .باشدكيبايد داراي امضا

و مدرك محكمه مطالب. پسند براي شروع به رسيدگي كافي نيست وارد كردن اتهام بدون سند

.شودمين پسند محسوب زيون دليل محكمهيو تلوها منتشر شده در روزنامه

اري،ذبه سياستگ موضوعات مربوط جملهازوارد شود،ها تواند در برخي حوزه نمي كميسيونر

و ديدگاه به درخصوصنمايندگان، پيگيري يا نظر يك نماينده هاي عقايد يك موضوع خاص، كمك

ا آنچه كامالً در حوزهياحزاب سياسي، نقض ساير قواعد رفتاري مربوط به مقامات قوه مجريه 

ون نامبدهاي تواند به شكايت نمي كميسيونر. دارد نماينده قراريزندگي خصوصي يا شخص

در. رسيدگي كند به رفتار نماينده شكايتكه در صورتي. مجلس مربوط استسيرئصحن علني

شا شودمي مربوط به رفتاري باشد كه جرم تلقي .را به مرجع مناسب داللت كندكيكميسيون بايد

ايا نمايندهياز آن برااي را بپذيرد، نسخهيتيشايسته است چنانچه كميسيونر شكا و كه از

.شكايت شده ارسال شود

و مدارك كافي دست پيدا كند، از نمايندهكه در صورتي شكيا كميسيونر به اسناد تياكه از او

هكونر ممكن است به اين نتيجه برسديسيمكپس از دريافت پاسخ،. شده تقاضاي پاسخ خواهد كرد

و قابل توجه نيست و قواعد مربوط به آن مهم را تخلف از قواعد رفتاري كه در اين صورت شكايت

و امتيازات ارائهكيم رد و گزارشي محرمانه از گردش كار به كميسيون استانداردها .كندمي ند

شدكه در صورتيبرعكس ه قواعد رفتاري نقض شدهكپس از بررسي كميسيونر اين نتيجه حاصل

و است در با اين. شودمي گزارش مدارك به كميسيون ياد شده اين صورت موضوع همراه با اسناد

تواند تصميم بگيرد كه موضوعمي داخلي مجلس عوام، كميسيونر نامه آيين)150(هحال مطابق ماد

.Ibid):(40 فصل شودو از طريق تشريفات مربوط به جبران تخلف حل

نكيندگانيف نمايلكتـ رايا مواردي كه نمايندهدر: اند ردهكه منافع خود را ثبت ثبت منافع خود

ت صورتبهنكرده باشد بايد آن را  يك يادداشتأثبت همراه با خير انجام دهد كه اين ثبت بايد ضمن

در موردي. درصورت عدم اعالم منافع، نماينده بايد از مجلس عوام عذرخواهي كند. توضيحي باشد

و تسهيالت پارلمان استفاده كرده باشد رو مستلزميرانجبهيكه نماينده مجلس عوام از امكانات

و تسه .الت استيبازپرداخت كامل هزينه استفاده از اين امكانات

از نماياكشيبررسـ دريت بهكه در صورتي: ون استانداردهايسيمكندگان مجلس عوام شكايت
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و رسيدگي . شودميكميسيون ارجاع شود، موضوع مطابق قواعد موجود در قواعد رفتاري بررسي

ك و امتيازات همكاريدكامل با كميسيون استاندار طوربهليه مراحل تحقيق نماينده مكلف است در ها

ن. كند .بگذارد تأثيربر رسيدگي كميسيونيگريالبست از طريقينماينده مجاز

و ضبط آن را دارد منظوربهكميسيون . رسيدگي به شكايت از نمايندگان حق مكاتبه با اشخاص

وتواند اشخاص را به كمييم همچنين تواند نماينده را مكلف كند كه اسنادمي سيون احضار كند

و تف .دهد ون با كميسيونر قراريص را در اختيار كميسحمرتبط با موضوع تحقيق

ه جلساتشكاما كميسيون در اين خصوص،علني است غير طوربهگرچه مذاكرات كميسيون

ويبرا و اسناد يا بررسي شهود وكندمي گيري، خودش تصميمعلني غير مدارك علني باشد

تلو تواند مي جلويتصميم بگيرد كه از پخش .شودگيري زيوني جلسات

نقضكه در صورتي يك شكايت به اين نتيجه برسد كه قواعد رفتاري كميسيونر درخصوص

و كميسيون  بهمي موافق باشدگيريا در قسمتي از آن با اين نتيجهي كامل طوربهشده است تواند

كميسيون ضروريكه در صورتيهمچنين.س توصيه كند كه اقدام ديگري را انجام دهد يا ندهدمجل

.برخي شكايات به مجلس عوام گزارش دهد درخصوصتواندمي تشخيص دهد

و عدم جدييكه شكايت واه كميسيونر به اين نتيجه برسدكه در صورتي است يا با توجه به ماهيت

و درحتف بودن اتهام وارده تحقيق بگمي اين خصوص نامتناسب استص .رديتواند تصميم به عدم تحقيق

ا طوربهدر اين صورت كميسيونر بايد .)Ibid: 40, 41(ن امر را به كميسيون گزارش كنديخالصه

 مجازات نقض قواعد رفتاري.8-2-1

بهكه در صورتي و سيله نمايندگان احراز شود، كميسيون استانو نقض قواعد رفتاري داردها

ها اين مجازات. كندمي امتيازات، مجازات مناسب براي نمايندگان متخلف به مجلس عوام توصيه

مجازات. همراه با عدم پرداخت حقوق نمايندگييتعليق زمانهعذرخواهي، يا يك دور:عبارتند از

ي ارائه شدهيپيشنهادها. تاكنون مورد استفاده قرار نگرفته است 1947اخراج از پارلمان از سال 

و مالي هاي لردها بتوانند در موارد نقض قواعد رفتاري از جريمه است كه هر دو مجلس عوام

.)Gay, 2001: 3, 4(ز هنوز اجرايي نشده استين استفاده كنند كه اين امر

 اناداك.2

 كليات.1-2

زمك و از حيث روابط قوا با يكديگر در پارلماني هاي ره نظامانادا داراي نظام مشروطه سلطنتي است

و فرماندارياسيرئاليزابت دوم، ملكه فعلي كشور انگلستان. شودمي بندي طبقه ن كشور محسوب شده
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و تكاليف رياست كشور كل نماينده ملكه در و وظايف .دهدمي را به نمايندگي از او انجام كاناداست

سياسي قرار گرفته است، از دو مجلس پارلماني در قلب نظام هاي پارلمان كه مطابق الگوي نظام

و سنا تشكيل س موجببهو شودمي عوام ياسيعرف قانون اساسي اين كشور، مجلس عوام، نهاد

كه 308تعداد نمايندگان اين مجلس. شودميبرتر در ساختار سياسي اين كشور محسوب نفر است

شر ازسويمستقيماً  و تا زمان انحالل اين مجلسمي يط به اين سمت برگزيدهاشهروندان واجد  شوند

ا توانند عهده مي و انتخاب مجدد .است پذير به سمت نمايندگي امكان شانيدار اين سمت باشند

ازكمجلس سنا متش عضو است كه فرماندار كل ايشان را پس از مشورت با نخست 105ل

.گزيندميبريوزير كانادا به سمت سناتور

ومي لمان داشته باشدحزبي كه اكثريت را در پار كه رئيستواند كابينه را تشكيل دهد حزبي

را طوربهپارلمان است واجد اكثريت آرا در .دارد عهدهبرمعمول سمت نخست وزيري

و نمايندگانيپارلمانهاي مطابق معمول همه نظام و وزرا در مقابل پارلمان نخست وزير

.پاسخگو هستندو مسئول 

ن قدرت در اين كشوريانون اصلكظارت بر نمايندگان مجلس عوام كه در ادامه موضوع

و بررسي قرار شودمي محسوب .گيردمي به تفصيل مورد بحث

بر.2-2  نمايندگان مجلس عوام پارلمان كانادا نظام قانوني نظارت

و عمومي نمايندگان مجلس عوام پيش از پرداختن به قانون خاص حاكم بر تعارض منافع خصوصي

ذزمال ويار است كه مجموعهكبه و مقررات، امكان نظارت دقيق يي هرچه بيشتر پاسخگواز قوانين

در. كنندمي صاحبان مناصب در كانادا را فراهم از برخي از مهمترين قوانين مربوط : اين حوزه عبارتند

 اناداكقانون مجازات.1-2-2

ا ويمئن قانون به جرايدر ندگان مجلس اشاره شدهينمالهيوسبهيهبردارالكاز قبيل گرفتن رشوه

براي نمونه، در قانون مجازات كانادا چنانچه نماينده مجلسي با توجه به سمت نمايندگي رشوه. است

ند به هر نحو مال ارزشمندي را براي انجام يا عدم انجام عملي تحصيل كند،كدريافت كند يا تالش 

).Young, 2006: 4( به چهارده سال زندان محكوم خواهد شد

 1985قانون پارلمان كانادا مصوب سال.2-2-2

گرفته است نمايندگان مجلس مورد بازنگري قرار 2007پارلمان كه آخرين بار در سالهن مصوبيا

يافت هرگونه پول يا مالي از نهادهاي خارج از پارلمان در قبال انجام وظايف پارلمانيعوام را از در

ايهمچن.))41( ماده»1«بند(ت خود منع كرده اس بهين مطابق ن قانون نمايندگان مجلس مجاز

نكاربه اشتغال و دريافت دستمزد از آنها و نيز امكان انتخاب شدنيدر نهادهاي دولت فدرال ستند
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نيهم)32( ماده(مجاز اعالم كرده است غير خاصيهاي سمتيبه سمت نمايندگي پارلمان را برا

ن قانون سمت نمايندگي چنين شخصي باطليا)35(مطابق مادهيرت وقوع چنين امردرصو). قانون

.شوديم اعالم

و وظايف نمايندگان مجلس عوام برا طور به ز از تعارض منافع در بخشيپرهيكلي، تكاليف

و در ضمن مواد ).Ibid(به تفصيل بيان شده است)41(تا)21(سوم

بر.3-2-2  كانادا نمايندگان مجلس عوامقواعد رفتاري حاكم

و مختصر براي جلوگ طوربههكاد شدهيقوانينبر عالوه ويريكلي از تعارض منافع شخصي

اند، قواعد را وضع كردهياحكام) ازجمله نمايندگان مجلس عوام(عمومي صاحبان مناصب عمومي 

مج 2004نمايندگان مجلس عوام كه در ساليرفتار لس رسيده است، احكام ميالدي به تصويب اين

و خاصي را در اين زمينه وضع كرده است داخلي نامه آيين1هاين قواعد رفتاري در ضميم. مفصل

و مطابق ماده  و به پيوست آن وجود دارد از)34(مجلس عوام داخلي مجلس نامه آيينآن جزئي

.رديگميي قرار، كه در ادامه به تفصيل محتواي آن مورد بررسشودمي انادا محسوبكعوام 

ب قواعد رفتاري مجلس عوام كانادايهدف از تصو.3-2

به. قواعد رفتاري طي چهار بند به بيان هدف از وضع اين قواعد اختصاص دارد)1(ماده اين اهداف

:از اختصار عبارتند

و نهاد پارلمانـ و اطمينان افكار عمومي به نمايندگان مجلس عوام و تقويت اعتماد .كلي طوربهحفظ

 كنندمي را رعايتيينشان دادن اين امر به افكار عمومي كه اعضاي مجلس عوام استانداردهاـ

ازمي اين قواعد رفتاري. منافع خصوصي نمايندگان تقدم دارد كه طي آن منافع عمومي بر توانند

و ارائه يك نظام شفاف، امكان قضاوت افكار .فراهم كندعمومي را در اين باره رهگذر ايجاد

تهيه نوعي راهنما براي نمايندگان مجلس عوام درباره چگونگي هماهنگ كردن منافع شخصيـ

و وظايفي كه ناشي از برعهد  استيندگيداشتن سمت نماهخود با تكاليف

)Conflict of interest code for members of the House of Commons: 2011.(

 كاناداندگان مجلس عوام اصول حاكم بر رفتار نماي.4-2

و طي پنج بنديا)2(ماده در اصول رفتاري كه نمايندگان بايد در سمت ين مهمترن قواعد رفتاري

از اين اصول. نمايندگي بر رعايت آنها اهتمام داشته باشند بيان شده است :عبارتند

و خدمت به حوزهـ تأمين ،ه به بهترين شكل ممكنيانتخابهاي منافع عمومي

و رعايت حداهانجام صادقانـ  هرگونهرفعيرفتاري براياستانداردهايثركتكاليف نمايندگي

و تكاليف عمومي ناشي از اعمال سمت نمايندگ ،يتعارض واقعي يا ظاهري ميان منافع خصوصي
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و تنظيم امور شخصي به شيوهـ و كاركردهاي نمايندگي كه امكان نظارتاي انجام تكاليف

،ر عمومي بر آنها فراهم شوددقيق افكا

و عمومي پرهيز بيني پيشتنظيم امور شخصي به نحوي كه از تعارض قابلـ  منافع شخصي

و درصورت بروز تعارض، مقدم داشتن منافع عمومي بر ،منافع شخصي شود

و مزايايي كه به اعتبار سمت نماـ و ممكن شودمي به نماينده پيشنهاديندگينپذيرفتن هدايا

).Ibid(بگذارديمنف تأثيرست بر نحوه انجام وظايف نمايندگيا

فيتعار.5-2

رفته در اين قواعد رفتاري، به كاربهياز اصطالحات كليداي پس از تعريف پاره»1«در بند)3(ماده

اين ماده»2«در بند. پردازدمييتعريف چگونگي جلب منافع شخصي از طريق سمت نمايندگ

ا :برشمرده شده استلذي شرحبهمر مصاديق اين

،افزايش يا حفظ ارزش دارايي شخصي نمايندهـ

مسـ ،شخص نمايندهيها وليتئزايل شدن يا كاهش ميزان

ـ كسب منافع مالي،

ازـ در افزايش درآمدهاي نماينده اين قواعد رفتاري تعيين)21(ماده»2«بند طريق منابعي كه

از. كه ناشي از استخدام نماينده يا پيمانكاري استييدهادرآم:شده كه عبارتند از افزايش ناشي

و نيز درآمد انيها انعقاد قرارداد يك تجارت خاص است،ي كه ناشي از يك حرفه يا  جام

يايمديره شركت، اتحاد هيئتتيعاملي يا عضو نمايندگان به سمت مديريتكه در صورتيـ ه

 باشند،انتخاب شدهيبازرگانيها انجمن

يك مشاركت مدنكشرياه نمايندهكيدرصورتـ .بپذيردرايت در

يككه در صورتي،ين قواعد رفتاريا)3(ماده»3«مطابق بند جلب منافع خصوصي در اثر

و يا به سبب عضويت نما هايهنده در گرويموضوع عمومي باشد كه به آحاد مردم مربوط است

آن براساسل شود يا نده حاصينمايوسيع اجتماعي برا قانون مصوبه پارلمان برخورداري از

و  و مشمول احكام منافع تجويز شده باشد جلب منافع شخصي از طريق سمت نمايندگي تلقي نشده

.ضمانت اجراهاي اين قواعد رفتاري نخواهد بود

كهكحيكيانادا حاوكه ماده هفتم قواعد رفتاريكالزم به ذكر است آنسبراسام مهم است

دركه در صورتي اي اين قواعد رفتاري صدمه به انجام وظايف نمايندگي مطابق با موازين بيان شده

و تجارتي و اشتغال به هر نوع حرفه مديوارد نشود انجام هرگونه كار يكدريت عامليريا قبول

و يا قبول شراكت در مؤسساييا انجمن تجاريهيت، اتحادكشر ركت براي مشايكات غيرانتفاعي
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ن نمايندگاني كه عضو .ستيكابينه نيستند ممنوع

 اناداكر شده در قواعد رفتاري مجلس عوامكذيهاتين ممنوعيمهمتر.6-2

اين قانون ذكر شده)26(تا)8(بخش اصلي احكام مربوط به رفتار نمايندگان مجلس عوام در مواد

ازيانيمهمتر. است :ن موارد عبارتند

فشـ برامنع اعمال طريجلب منافع شخصيار ن قانون،يا)8(در ماده:يندگيق سمت نماياز

و اعضاي خانوادهلهيوسبهجلب هرگونه منافع شخصييلك طور به از نماينده اش يا ساير اشخاص

ا)9(همچنين در ماده.ق سمت نمايندگي پارلمان ممنوع شده استيطر ين سمت براياستفاده از

و فشار ايا خانواده نمايندهيبراي خوديبر تصميم ديگران در جهت جلب منافع شخصاعمال نفوذ

.ديگران نيز منع شده است

از اطالعاتهمنع استفادـ : نده قرار داده شدهيار نمايدر اختيندگيه به اعتبار سمت نماكيناروا

درد از اطالعاتي كه به اعتباي، نماينده مجلس عوام نبا)10(هماد»1«مطابق بند ر سمت نمايندگي

ا و ن اطالعات در دسترس عموم نيست براي جلب منافع شخصي افرادياختيار او قرار داده شده

ايندگان نباياين ماده نما»2«همچنين مطابق بند. الذكر استفاده كند فوق ن اطالعات را در اختياريد

ايم متعارف طوربههكاشخاصي قرار دهند ن اطالعات را اسبابيدانند كه ممكن است آنها

.قرار دهند خود يا خانواده خودييسودجو

دريه نماكياعالم منافعـ در صحنيكنده ماده: آن دارديهاونيسيمكايموضوع مطروحه

كه در صورتي. به اعالم منافع نماينده در يك موضوع مطروحه در مجلس عوام مربوط است)12(

و تصمنماينده داراي منافعي باشد كه ممكن درياست بر نحوه عملكرد م او در رابطه با يك موضوع

 تأثيره نماينده عضو كميسيون مزبور استكآن هاي در مجلس عوام يا كميسيونيدست بررس

ح يا طوربهنده بايدين رسيدگي به آن موضوع ايجاد شود نمايبگذارد، اگر اين تعارض در شفاهي

و در اولين فرصت نوع اين منافع  مجلس عوام تسليم1اين اعالميه بايد به دبير. را اعالم كندكتبي

را. شود و2مجالتدر دبير مجلس عوام بايد ترتيب درج آن را بدهد  بررسي كميسيونرجهت آن

اين ماده تصريح شده است»4« در بند. ندگان جهت بايگاني ارسال كندينظارت بر رفتار نمايپارلمان

بهيكه در سا كه ضرورت اعالم منافع وجود)يقواعد رفتار(موارد ذكر شده در باالاز غيرر موارد

و نيز كميسيونر پارلمانيكتبي طوربهدارد نماينده بايد  يا شفاهي نوع منافع را به اطالع مقام مربوط

.اد شده برساندي

رأيندگان را از شركت در مذاكراتي، نماين قواعد رفتاريا)13(ماده يوعاتدادن در موضيا

1. clerk 
2. Journals 
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.آنها نفع خصوصي دارند منع كرده است كه در

دركاحـ و هدايهاكمكافتيام مربوط به و كمك:ايبالعوض بالعوض هاي احكام مربوط به هدايا

او»1«مطابق بند. بيان شده است)14(ماده در و اعضاي خانواده مستقيم طوربهاين ماده نماينده

يا نمي مستقيم غير يا بر طوربهدريافت كنند كه ممكن استيبالعوضهاي كمك توانند هديه متعارف

كهيمنف تأثيرانجام وظايف نمايندگي آنها  قانون مجاز اعالم شده موجببهبگذارد، مگر آنهايي

ويا»2«البته در بند. است ا رعايتيينوازا به رسم مهمانين ماده قبول هدايا در حد متعارف

و ادب ا احترام .شده استان ماده مستثنياز شمول

بهاي كمكو ارزش هداياكه در صورتيكندمي مقرر)13(ماده»3«بند بهابالعوض كه توجه

اش داده شده پانصد دالر كانادا باشد يا مجموعه ارزش اينا اعضاي خانوادهيسمت نماينده به او 

و  يك دورهاا كمكيهدايا پاهدر طول يك منبع نصد دالر يا بيشتر باشد، نماينده دوازده ماهه از

يهاا پس از رسيدن ارزش هدايا يا كمكيمكلف است ظرف مدت شصت روز پس از دريافت آنها 

.و منبع آنها را به كميسيون اعالم كند شده، نوع به مبلغ ياديافتيدر

ب)15(ماده: ندگانينمايها ام مربوط به مسافرتكاحـ احيبه بهكان يها مسافرتام مربوط

 مهمانانايخوديتوانند برامي نمايندگان)15(ماده»1«بند موجببه.نمايندگان اختصاص دارد

اين ماده»1«اما در بند. دارند قبول كنند عهدهبرهايي كه هزينه آن را حاميان مالي خود، مسافرت

ازيتصر وكپانصد دالرح شده است كه چنانچه هزينه مسافرت آنك انادا تجاوز كند ا بخشيل

اويشخص نماينده ازسوياعظم آن از خزانه يا پارلماني يا هايا اتحاديهيا حزب سياسي متبوع

ا مجلس عوام پرداخت نشده باشد در اين صورتيدوستي به رسميت شناخته شده هاي گروه

آن براي درخصوصنماينده مكلف است ظرف شصت روز پس از پايان مسافرت گزارشي را

راييها در اين گزارش بايد تمام اشخاص يا سازمان. ارسال كنديونر پارلمانكميسي كه هزينه سفر

ناند پرداخته و ردهكيز اشخاصي كه نماينده را همراهيو و طول مدت اند، مقصد هدف از آن

ويافتيمسافرت، مزاياي در و ضميمههيلكو ارزش آنها و مدارك مرتبط با آنها را اعالم .دنكاسناد

سي»3«بند موجب به باو اين ماده، كميسيونر تا قبل از ازييكم مارس هر سال د فهرستي

و به رئيس مجلس جهتيداراهاي مسافرت حامي مالي سال قبل را همراه با جزئيات ياد شده تهيه

.نشست بعدي مجلس عوام ارائه دهد ارائه به

بيت انعقاد قرارداد نمايممنوعـ )16(ماده»1«مطابق بند:يفدراليا نهادهاندگان مجلس عوام

و عامداً مستقيم يا از طريق پيمانكاري فرعي، طوربهنمايندگان مجلس عوام مجاز نيستند عالماً

آنيا نهادهاييفدرالهاي از دستگاهيكهرايطرف قرارداد با دولت كانادا  ي باشند كه نماينده از
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ككندمي مزايايي دريافت ميسيونر بر اين نظر باشد كه چنين قراردادي بر تكاليف نمايندگي مگر اينكه

.رساند نمي مقرر شده در اين قواعد رفتاري آسيبي

در ارائيف نمايلكتـ در آغاز دورهندگان در ارائه گزارشيندگينماهگزارش منافع و در خالل آن

اب)20(ماده»1«بند: منافع . اشاره دارديندگينماهدوريتدابه يكي از تكاليف مهم نمايندگان در

مطابق اين بند، نماينده منتخب شصت روز پس از اينكه انتخابش به اين سمت در روزنامه رسمي

و نيز نمايندگان مجلس عوام  كه طوربهپارلمان اعالم شد و تا تاريخي كميسيونر وسيلهبهساليانه

و اعضاي خانوادهياه بايد گزارش كاملي از دارايي شودمي اعالميپارلمان به شخص خود شان را

. كميسيون ارائه كنند

بهيا»2«مطابق بند ن ماده، نماينده بايد تالش متعارف خود را انجام دهد تا اطالعات مربوط

بهي اعضاي خانواده خوديدارا  طوربهن ماده اين اطالعاتيا»3«مطابق بند. درستي اعالم كند را

، در اين گزارش بايد ميزان ارزش)21(ماده»1«بند»الف«طبق جزء.دشويميمحرمانه نگهدار

دهاييدارا و اعضاي خانوادهيو و منبع. اش مشخص شده باشد ون نماينده همچنين بايد ميزان

و هرگونه درآمدي بيش از هزار در دالر كانادا براي نمايندگان طول اعضاي خانواده نماينده كه

ميدوازده ماه قبل درياف و يا انتظار رود كه در طول دوازده ماه آينده دريافت شود اعالمت شده

هاي همين ماده نماينده مجلس عوام بايد كليه كمك»1«بند»د«ن، مطابق جزءيابر عالوه. شود

ها شركت خصوصي كه خود يا اعضاي خانوادياشا اعضاي خانوادهيه خودشكبالعوضي را 

دردا نماينده در آن منافعي يا در دوازده ماه آينده اند طول دوازده ماه گذشته دريافت كرده رند

در به يايخاطر داشتن قرارداد با دولت كانادا  عنوانبهافت خواهند كرد خواه از طريق قرارداد مستقيم

و نوع قرارداد اصلي يا پيمانكاري فرعي را اعالم كنند پيمانكار فرعي، .اعالم كرده

ذيا»هـ«مطابق بند ر شده باشد، مواردكن ماده اگر در اعالميه منافع، نام شركت خصوصي

:زير بايد در آن ذكر شود

و منابع درآمدي آن كه نماينده از طريق يك هاي يكم، هرگونه اطالعات راجع به فعاليت شركت

 واند راجع به آن اطالع حاصل كند،تمي تحقيق متعارف

ه به شركت خصوصي،وابستهاي دوم، به بيان نام شركت

كل و نشاني  يه اشخاصي كه نفعي در شركت دارند،سوم، فهرست، نام

و غيرمنقول شركت . چهارم، فهرست اموال منقول

 هيئتتيت عاملي يا عضويمديريهان ماده، نماينده بايد فهرست سمتيا»و«براساس بند

در يا يكي از اعضاي خانوادههنده خود نمايكاي تجاري يا حرفههاي اتحاديه ها، مديره شركت آن اش
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. شركت هستند را ارائه كند

و ارائه كندمي ونر ضرورييه كميسكراي، نماينده بايد هر نوع اطالعات»ز«مطابق بند . داند تهيه

تغهح شده است كه نماينديتصر)21(هر ماديدر بخش اخ راييبايد هرگونه و مالي  براساسر مادي

.روز به كميسيونر گزارش دهد60ده ظرف مدت بخش يكم اين ما

برايسيمكارياختـ و تفحص از نمايتحقيونر ،)22(همطابق ماد:اوهخانواديو اعضا ندهيق

ازيتواند شخص نمايندهمي كميسيونر، اين مقام وسيلهبهگزارش مالي نمايندهيپس از بررس ا يكي

ص واعضاي خانواده او را جهت حصول اطمينان از گفتگو حت مطالب ذكر شده در گزارش

.مالقات حضوري دعوت كندينده براساس اين قواعد رفتاري برايتكاليف نما درخصوص

تهيسيمكفيلكتـ در ازيا خالصههبه تهي)23(هماد: ندگانياز گزارش منافع نماياه خالصهيونر

و اعالم آن اختصاص دارد وسيلهبهگزارش نمايندگان اين ماده،»2«بند مطابق. كميسيونر

و بررسي عموماي خالصه و براي تحقيق از اين گزارش مالي بايد در دفتر كميسيونر بايگاني شده

و بر رو . وب سايت كميسيونر قابل مشاهده باشديمردم در ساعات كاري در دسترس بوده

يااي همچنين خالصه . ايميل ارسال شود از اين گزارش مالي بايد براي متقاضيان از طريق فاكس

.محتواي خالصه گزارش مالي ياد شده را تعيين كرده است)24( ماده

شرهخانواديا اعضايندگانيمنافع نمايبندميتقسـ در منافع)24( ماده»2«بند:هاتكآنها

يك مشاركت يا شركت را  جز طوربهنمايندگان در و منافع مهمئخالصه به منافع گذار بر تأثيرايي

نظر راجع به اينكه منافع نماينده جزء كدام طبقه اظهار. كرده استبندي وظايف نمايندگي تقسيميفايا

نيا»3«بند.است در صالحيت كميسيونر است ست در خالصه گزارشين ماده مواردي را كه الزم

ذ منافع .ر شود احصا كرده استكنمايندگان

بهيسيمكپاسخـ هاي نظر اظهاربه)26(ماده: منافعوصدرخصندگانيت نماسؤاال ونر

كتبي صورتبهتوانندمي مطابق اين ماده نمايندگان. كميسيونر به نمايندگان اختصاص دارد

به سؤال كد رفتاري از كميسيونر براساسدرخصوص تكاليف خود  و كميسيونر بايد و كنند موقع

موضوع مطروحه برايصدرخصونظر كميسيونر اظهار. كتبي به آن پاسخ دهد صورت به

.آور است نمايندگان الزام

از نمايتحقهمرحلـ و تفحص ديتعارض منافع به درخواست نما درخصوصندهيق ماده:گرينده

و تحفصيط)27( و عمومي نمايندهيتعارض منافع شخص درخصوصهشت بند به مرحله تحقيق

:اختصاص دارد

صح شده استياين ماده تصر»1«در بند يكي از نمايندگان مجلس داليل قابلكه ورتيدر
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ديگر از انجام تكاليف خود مطابق اين قواعد رفتاري تخلف كرده استهنديه نماكقبولي داشته باشد

تفمي كميسيونر و .ص به عمل آوردحتواند از او تحقيق

با»2«مطابق بند و تفحص و صورتبهديتقاضاي تحقيق م كتبي، امضا شده وارد همراه با

و نيز داليل ارتكاب آن باشد . اتهام، تخلف

از كميسيونرايب مصوبهيتواند از طريق تصومي، مجلس عوام)27(ماده»3« براساس بند

و تفحصيا عدم تبعيتبعيتهبخواهد دربار براساس جزء.ندكت يك نماينده از قواعد رفتاري تحقيق

بايا»3« بند»1« و بررسي را براد بالفاين ماده كميسيونر كهاي نمايندهيصله تقاضاي تحقيق

سيتحق و همچنين مطابق. روز به او براي پاسخ مهلت دهديق از او مورد تقاضا است ارسال كرده

را به عمل آورده ومشخص كند كه آيا تحقيقياين بند، كميسيونر بايد تحقيقات مقدمات»2« جزء

و در مرحله بعد  و نماينده[كتبي به هر دو نماينده صورتبهالزم است يا نه ازاي متقاضي تحقيق كه

.شونده پاسخ دهد پانزده روز پس از دريافت جواب نماينده تحقيق] او تحقيق به عمل آمده

الذكر، كميسيونر دليل قابل قبولي داشته اين ماده، اگر پس از طي مراحل فوق»4« مطابق بند

تواند به ابتكارمي خود براساس اين كدرفتاري تخطي كرده استباشد كه نماينده مربوطه از تكاليف 

پادر خود تحقيقاتي را  درخصوصعملي طوربهتواندينم ان تحقيقاتياين زمينه آغاز كند اما قبل از

.كند نظر اظهارمورد

و بررسي)27(ماده»6«مطابق بند  اگر كميسيونر به اين نتيجه برسد كه تقاضاي تحقيق

ومي نيت است يا همراه با سوء اساسيب تواند توصيه كند كه عليه نمايندهمي تواند آن را رد كند

.كننده اقدام الزم صورت گيرد تقاضا

كميماده»7«مطابق بند و غير طوربهتواندمي سيونياد شده، علني از نماينده مربوطه تحقيق

نكتفحص  وند مشروط بر اينكه در تمام مراحل تحقيق به وقتكيماينده يا براي حضوريافكل او

ا و نماينده مطابق .ن قواعد رفتاري مكلف به همكاري با كميسيونر استيبدهد

پاهمرحلـ و تفحصيان تحقيپس از و)28(ماده»1«مطابق بند:ق ، بالفاصله پس از اتمام تحقيق

و رئيستفحص، كميسيونر بايد به اسيرئمجلس گزارش داده ن گزارش را در اولينينيز بايد

.نشست جلسه بعدي آن به مجلس عوام ارائه كند

پسيماده»2« براساس بند تقديم آن به مجلساز اد شده، گزارش كميسيونر بايد بالفاصله

بههاگر مجلس در دور عوام يا دريمسر تعطيلي يا فترت آنيبرد بالفاصله پس از  وسيلهبهافت

درهنگام انحالل پارلمان كميسيونر خود. قابل دسترسي باشد يس مجلس براي عموم مردمئر

.مسئول علني كردن گزارش است
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ر، اگر كميسيونر به اين نتيجه برسد كه نماينده مرتكب هيچكالذ فوقهماد»4«براساس بند

.خالفي نشده است بايد آن را در گزارش خود قيد كند

نر به اين نتيجه برسد كه يك عضو از تكاليف اگر كميسيو)28( ماده»5« همچنين مطابق بند

اما نماينده همه تالش متعارف خود را براي عدم،خود مطابق اين كد رفتاري تبعيت نكرده است

جزيوقوع چن بائن تخلفي مصروف داشته يا عدم تبعيت، و همراه ي يا ناشي از برداشت نادرست

و توصيه كند كه مجازاتي حسن نيت بوده است، كميسيونر بايد اين موضوع را در گزارش قيد كرده

).Ibid( بر نماينده اعمال نشود

 مجازات تخلف از قواعد رفتاري.7-2

اگر كميسيونر به اين نتيجه برسد كه نماينده از انجام تكاليف خود مطابق)28(ماده»6«مطابق بند

و هيچ ويين ماده تصرا»5«يك از شرايطي كه در بند اين كد رفتاري تخطي كرده است ح شده

نتر پيش مطرح شدهز وجود ندارد يا برعكس اگر به اين نتيجه برسد كه تقاضاييبدان اشاره شد

و يا از روي سوء درمي نيت است بررسي تحقيق بررسي يك نماينده اساس بودن دليل گزارش تواند

.م توصيه كندا مجازات مناسب را به مجلس عوايخود بر حسب مورد تقاضاي عدم مجازات 

و بالفاصله)10(ماده»9«براساس بند  جلسه پس از تقديم گزارش كميسيونر به مجلس عوام

تفيپس از پا و قرائت كنديا ص، نماينده مربوطه حق دارد در مجلس عوام بيانيهحان دوره تحقيق

).Ibid( از بيست دقيقه تجاوز نكند مشروط بر اينكه

ايكآمرهاالت متحديا.3

اتيلك.1-3

س ريكآمرهاالت متحدياياسينظام اكاستياستيا نظام يها از نظامياريبسين جهت الگويه از

و داراسيرئ. بوده استياسيس ل ساختاركدريا ارات گستردهياختيجمهور، منتخب مردم بوده

س مطابق بندهكز وجود داردينيقدرتمندهنگركجمهور،سيرئناركدر.شور استكنياياسينظام

تقنياختهيلك«ايكآمرهاالت متحدياياصل اول قانون اساس»1« اكبهينيارات ازكاالت متحدهينگره ه

و مجلس نما تشيمجلس سنا قويبنابرا.»ابدييمصيشود، تخصيملكيندگان دريكمقننه آمرهن ا

يبر رقابت دو حزب اصليشور مبتنكنياينظام حزب.شوديميبند طبقهيمجلسدويها نظامهزمر

دميجمهور و عدها راتكخواهان .مستقل بنا شده استياز نامزدهايمعدودهو

طركعضو است 435يندگان دارايمجلس نما هتكن. شونديمدهيم برگزيق انتخابات مستقيه از

ايندگينماهسالدوهن مجلس دوريا درخصوصمهم مقاكن مجلس استيدر سايه در ريسه با

arasshop
Note
انتخابات دو سال یکباره ولی دوره چهارساله
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دل. شوديم وتاه محسوبكها مانپارل چنيزولر ازهاييايكند آمريچندان خوشانههرا تجربين امريل

طكدانديم در تاريخ اين كشوريندگين مجالس نماياول ويه بيالكآن، پيمردم وييجويش از

مويندگينما بيلكمنافع هوتاه بودن دورك. دنديوشكيم خوديشتر در جهت جلب منافع شخصين

اميايندگيمان موراانكن ردكعمليابيبتوانند به ارزيتر وتاهكيزمانهه در فاصلكداديمنيلكبه

نينما و ويمدت نمايز مانع از حضور طوالنيندگان خود بپردازند اعتنا به منافعيب نده متخلف

).1389زولر،(ندگان شونديدر مجلس نمايعموم

ازكشور متشكنيايمجلس سنا اكنده استيمان 100ل ميه از هر زانيالت بدون توجه به

ايسوم نمايكه هر دو سال،كشونديم مدت شش سال انتخابيت آنها برايجمع ن مجلسيندگان

تغيط ه مجلس از حضوركده شده استياز آن جهت برگزين نظام انتخاباتيا. نندكيمرييانتخابات

و سناتورهايس بهكاركياستمداران تلفيخالهباريكشته و نيقينماند بهيجديروهاياز و با تجربه د

 ). 1384،يزارع(مهم مجلس سنا بپردازنديردهاكاركاعمال

هف عمديوظا. دسته منافع خاص هستنديكوكف مشتريدسته وظايكين دو مجلس دارايا

و نماكنگرهك ازا نند عبارتكيمتكندگان در اعمال آنها مشاريه مجلس سنا ،يانونگذارق:ست

قوينظر در قانون اساسديتجد وظ.هيمجرهو نظارت بر يمهم اختصاصهفيالبته مجلس سنا دو

1.يالمللنيبيب قراردادهايو تصويه عبارت است از نظارت بر انتصاب مقامات عالكدارد ديگر نيز

 سابقه تاريخي.2-3

و تصوون استانداردهاي رفتاريِ مقامات رسميسيقبل از تشكيل كم و گزارشيب اوليي ن قواعد رفتاري

رسينودم به تصوهاطالعات مالي كه در كنگر رسيب و هماهنگي براي بهيد، سازوكار منسجم دگي

بيرفتار نما برخي از اتهامات مربوط به سوء. ندگان وجود نداشتيتخلفات نما كميوسهندگان ونيسيله

كميلهيوسبها اغلبيندگانيمجلس نماهادار و منتخب از نمايسيك رسيون موقتي .شدمي دگييندگان

د ايبرخي كميقبنيگر از اتهامات قبل از دخالت .شدمي ماً توسط خود مجلس رسيدگييمستقهاونيسيل

بام رفتاري مقامات رسمي پاسخي بود به ضرورت برخورد نظامهاي ايجاد كميسيون استاندارد ند

و رفتاري نمايندگان مجل و وجود يك بانك اطالعات در دسترس درخصوص تعارض تخلفات مالي س

و ساير مسا .گنگره وجود دارده در طبيعت كاركل رفتاريئبالقوه منافع

نمينهادها.3-3  نگرهكندگانيندگان در مجلس نماياناظر بر رفتار

رايمجلس نماينظارت بر رفتار اعضايبرايار نهادكسازو دويميلك طوربهندگان نهاد توان در

:قرار دادير مورد بررسيز

به.1 و اختيارات كنگره نك . 1384زارعي،: براي مالحظه بحث تفصيلي درباره وظايف



____________________________________________________________��

1يرفتاريون استانداردهايسيمك.1-3-3

ازكندگان متشيون نظارت بر رفتار نمايسيمكايهاي رفتاري مقامات رسميدكميسيون استاندار ل

طينفر نما 12 و در سالهنگركينده، اولين بار و صورتبه 1966نودم كميسيون موقت تأسيس شد

شددوبار 1967در سال  چنيتأس. دستخوش تغييرات عمده ياجرايدر راستايونيسيمكنيس

طكا بوديكآمرهاالت متحديايبخش پنجم از اصل اول قانون اساس يكهر«آن مقرر شده استيه

آيم نگرهكاز مجالس تعكنييتواند و در صورت ارتكنييار خود را يازسويرفتار اب سوءكرده

وكهينده او را تنبينما دوبهند .»ندكنده متخلف را اخراجيش نمايسوم اعضا شرط موافقت

در 1975 در سال و از آن زمان تاكنون اولين پرونده نيا) 2011(اين كميسيون رسيدگي شد

اين كميسيون اقداماتي نظير صدور اطالعيه. رده استكيدگيرسيمتعدديها ون به پروندهيسيمك

هتعليق مجازات، صدور نامهه برخي نمايندگان، صدور ناميعلجهت اطالع افكار عمومي، رد شكايت 

احيخيتوب بهضيا را اريه، توصيه يك نماينده يا اخراج او از مجلس نمايندگان مجلس براي انتقاد از

.انجام داده است

:زير است شرحبههايي اين كميسيون داراي صالحيت

،بينيدميه الزمكيياجراي استانداردهايابر ني يا اجرايي به مجلسيتقنهاي ارائه توصيهـ

و بررسيـ مقامات رسميلهيوسبهاتهامات مربوط به نقض قواعد رفتاري درخصوصتحقيق

و استماع اظهارات افراد  و ارائيدر انجام وظايف اداري خود، پس از بررسي توصيه الزمهاد شده

،يانجام اقدام مقتضيبه مجلس برا

اهارائـ و اسناد مربوط به نقض قوانگزارش اعضا در اجراي وظايف وسيلهبهنيز مدارك

،ب مجلس نمايندگانيرسمي خود به مقامات ايالتي يا فدرال پس از تصو

كـ و مقامات مجلس نمايندگان،انتشار نظرات مشورتي براي راهنمايي نمايندگان،  ارمندان

به خصوصدرياد شده، اين كميسيون هاي صالحيتبر عالوهـ اجراي قواعد مربوط

نهاي گزارش ).Amer, 2008(ز صالحيت دارديمالي

و مسئوليت در طول ساليرفتارياستانداردهاكميسيون نظارتي خود هاي هايي كه صالحيت

ا ات قبتكميسيون مرا نمونهيابر. است بوده محتاطبسيار ردهكعمال را  واردهاماتهكرده است كه

يدستيابي به تصميماياز صدور حكم قبلرا كه در دست بررسي دارد هاييدهو آن دسته از پرون

و رئيس،قواعد حاكم به طرز كار كميسيون.نكند مطرحعلني صورتبهامر ماهيت درخصوص

عل كرنساير اعضاي كميسيون را از م مگرن موضوعاتدي اعضا. كرده استنع با اجازه كميسيون

 
1. The House Committee on standards of Official Conduct 
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باتو نميو كارمندان كميسيون انجام درحال تفحصوقيتحقانند هيچ نوع مدركي را در رابطه

.با اجازه كميسيونمگر منتشر كنند 

م براساس و تفحصياستانداردها رفتاركميسيون،كنگره صوبقوانين پس از انجام تحقيق

امي گزينه اول اين است كه كميسيون:چند گزينه پيش روي خود دارد عالم تواند به مجلس نمايندگان

ن كند كه در اين صورت.انجام شودحهمطروهپروند درخصوصيگريدهيچ اقدامستيالزم

زيرا گرچه رفتار نماينده را نادرست،كندمي بسنده آميز كميسيون صرفاً به صدور نامه سرزنش

ومي تشخيص آنيدگزينه.رد عمل شودواداند كه مجلس نمايندگان نمي آن را در حدييلدهد  گر

را براي هايي توصيه كند مجازات كه در صورت نقض قوانين ممكن است به مجلس نمايندگان است

در بخش مربوطهيمجازات نقض قواعد رفتار درخصوص. شخص متخلف در نظر بگيرد

شديحاتيتوض .داده خواهد

بر رفتار نماهادار.2-3-3 1نگرهكندگانينظارت

و گفتگو دربارها پس از سال و تحقينظارت بر نمايبراياركسازوجادياهبحث هق درباريندگان

ا مكشانيرفتار جايملكه ويدر دو مجلس نمايرفتارياستانداردهايهاونيسيمكنيگزيا ندگان

ط صديسنا باشد، بريمستقلهادار 2008دهم در ماه مارس سالو كنگره با عنوان اداره نظارت

شديندگان تأسيمصوبه نما موجببهنگرهكندگانيمجلس نمايرفتار اعضا ازياياعضا.س ن اداره

 ندگان انتخابيسران احزاب مجلس نمايازسوكمشتر طوربههكا هستنديكآمريشهروندان عاد

اكشونديم ايتوانند در زمان عضوينمن افراديه نگره را داشتهكيندگين اداره سمت نمايت در

درواقعن امريا). Office of Congressional Ethics, 2011(ا عضو دولت فدرال باشنديباشند 

و پاسخيهاستقالل ادارهنندكنيتضم اياد شده توانند خود داورينم ندگانيه نماكن انتقاد استيبه

. رفتارشان باشنديا نادرستييدرست

و تحقيق دربارياياصلهفيوظ و مأموراتهامات وارده به اعضا،هن اداره بررسي دان ارمنكان

اد شده را احرازيافراديازسواب تخلفكارتهكيدر صورتمستقلهن اداريا. ندگان استيمجلس نما

و مدارك آن را همراه با توصيهك اتهامات درخصوصگيري نتيجه هرگونهخود، بدون هاي ند، اسناد

اديكميسيون. كنديم مجلس نمايندگان براي اقدام بعدي ارساليوارده به كميسيون استانداردهاي رفتار

ن و و تحقيقات ).Ibid(ندگان را دارديهات بر نمايز اعمال تنبيشده صالحيت نهايي بررسي

ميا رايلف است وظاكن اداره باك صورتبهف خود و فقط ونيسيمكامالً محرمانه انجام دهد

يعنيندگانيمجلس نمايهر دو نهاد نظارتهكيدر صورت.در تماس باشديرفتارياستانداردها

1. Office of Congressional Ethics 
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اكندگانينظارت بر رفتار نماهو اداريرفتاريون استانداردهايسيمك نتينگره به هكجه برسندين

نكارتيتخلف نياب ت احضارين اداره صالحيا. نندكرا فاشيان پروندهيچنيستند محتوايافته مجاز

 ). Amer, 2008(افراد را ندارد

حا.4-3 ايكآمرهنگركندگانينمامجلسيم بر رفتار اعضاكقواعد

اينيداخل نامه آيين)23(همجلس نمايندگان كنگره آمريكا در ماديقواعد مربوط به نظارت بر اعضا

ذكمجلس به تفصيل بيان شده است  آنكه اهم موارد :ر استيز شرحبهر شده در

كند كه موجب، يك عضو مجلس نمايندگان بايد در همه حال طوري رفتار نامه آييناين براساس

و آبروي اين مجلس باشد و روح قواعد اينيو. اعتبار كه نامه آيينبايد از مفاد و قواعدي

.تبعيت كند كنندمي مربوطه وضعهاي كميسيون

باي تواند وجه يا هديه نمي عضو مجلس نمايندگان دهنده واسطه دريافت آن،هدريافت كند كه

او. واسطه سمتي كه دارد تحت فشار قرار دهد وجه يا هديه بتواند نماينده را به تواند نمي همچنين

حقهايا ساير فعاليتيبابت سخنراني، انتشار مطالب  دريا الزحمه مشابه دريافت كند مگر آنچه

.تصريح شده است نامهنييآنيا)25(هماد

وجوهات شخصيازيمالي دولتي براي مبارزات انتخاباتي را جداهاي نمايندگان موظفند كمك

و نبايخود نگهدار .اد شده را در جهت مصارف شخصي خود خرج كننديد مبالغيكنند

كهينمايندگان نبايد كارورزان دركيارشان متناسب با حقوقكرا استخدام كنند نندكيمافتيه

نظر را استخدام كند كه زيريندگان كارورزيمجلس نمايها از كميسيون يكيكه در صورتي.ستين

كهكيم يكي از اعضاي كميسيون بجز رئيس كميسيون كار ند، رئيس كميسيون بايد تصديق كند

يتواند از همسر خودش در مشاغلي كه برا نمي همچنين نماينده. اد شده رعايت شده استيشرط 

رئيس كميسيون احرازيازسوالذكر استفاده كند مگر اينكه شرط فوق شودمي آن دستمزد پرداخت

.باشد شده

و نمياهو سازمانهايك از اعضاي مجلس نمايندگان يا افراد، گروه هيچ توانند بدون نظارت

ياهاالت متحدياهنترل اين مجلس از عبارت كنگرك يا» امور رسمي«آمريكا يا مجلس نمايندگان،

.خود استفاده كننديها يا پاكت نامهها تركيبي از اين كلمات در سربرگ

ا يك نماينده بتواند به اسناد طبقهقبل از ي كه در اين ترتيببهشده دست يابد بايد بندي ينكه

.ذكر شده است سوگند ياد كند نامه آيين

يك نهاد خصوصيها بر فعاليتگذاري تأثيريك نماينده نبايد به قصد :و تصميمات

اناقدامي را انجام دهد يا از انجام آن خودداريـ  جام آن را بدهد،كند يا پيشنهاد
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يك اقدام رسمي واداريديگرـ .ا تهديد كننديرا به انجام

دراي نماينده نامهنييآنيا براساس يا كندمي خواست تخصيص مبالغي از منابع عمومي كه

ميتسهيالت مالياتي يا عوارض يك اليحه يا طرح مشترك ان مجلس نمايندگانيتا حد خاصي را در

بهكديباكندمي اليحه يا طرح مشترك درخواست درخصوصها از گزارشكيهرو سنا يا در  تباً

ذيرئيس يا  :ربط در كميسيون مربوطه موارد ذير را اعالم كندمقام

،كننده خواستدرهنام نمايندـ

و آدرس دريافت درخصوصـ مبالغ يادكه در صورتييا كنندگان تخصيص منابع عمومي، نام

صرف در آن محليي تخصيص داده نشده باشد نام مكاني كه اين مبالغ براشده به فرد خاص

 شده،تخصيص داده 

كه هايي تا جايي كه نماينده از آن اطالع دارد، هويت فرد يا نهاديتسهيالت ماليات درخصوصـ

 شوند،يم مندهمعمول از اين معافيت بهر طور به

 مالياتي،ايه هدف از تخصيص اين منابع مالي يا معافيتـ

يك گواهيـ هبر مبنيارائه ياچياينكه نماينده يا همسر او گونه نفع مالي در تخصيص اين مبالغ

.تسهيالت مالياتي يا عوارض ندارند

ندگان وضعينمايازسوايقبول هدا درخصوصيقواعدندگان،يمجلس نمايداخل نامهنييآ

ا.رده استك كهن اساس قبوليبر مگر آن دسته استداراي ارزش مادي است ممنوع هرگونه هديه

ازاي كه از اين ممنوعيت مستثنيهدايا.اند شدهااز هدايا كه در اين قانون مستثن :هستند عبارتند

بههرـ در از پول نقد يا معادل آن كه ارزشش كمتر از پنجاه دالر باشد غير نوع هديه

ي البي ازسويكه صورتي بيبا تابعيا فردگران ثبت نام نكرده بهرايه فرد خارجكيا نهاديگانهيت

،آورده داده نشده باشد استخدام در

و افراد خصوصي در يك سال ازسويميزان هداياكه در صورتيـ صديمال منابع كمتر از

،دالر باشد

 يا پيراهنالهك قبولنمونهيبرا).كمتر از ده دالر باشدمثالً(كاندكه داراي ارزشيزيچهرـ

 است، مجاز سباليب

،)خويشاوندان سببي جملهاز(دريافت هديه از نزديكانـ

وـ ،يا كارمندان مجلس نمايندگان دريافت هديه از ديگر نمايندگان

فدرالي، هاي دستگاه جملهاز(دولت فدرال، ايالتي يا محلي داده شود ازسويكهاي هر هديهـ

،)برخوردار از بودجه عموميهايو دانشگاهها شهرستان ها، شهرها، بخش



____________________________________________________________��

دـ دو براساسهشد ادههداياي اما هداياي باالي(تجاري غير به قصد اهداف ستانهروابط

،)دارد كميسيون نظارت بر رفتار نمايندگان نياز ازسويكتبي قبليهاجازبه دالر پنجاهو دويست

ديئ، نوارهاي ويدها كتاب(منابع اطالعاتيو تونمـ كه به مجلس نمايندگان)هاديوي ويي،

در شودمي فرستاده  باشد، ناشر ازسويكهيصورتو نيز مجالت

درـ و شادماني مانند دادن لوح اگر و با نام باشد وسايل مربوط به جشن .يك گردهمايي داده شود

ويمجلس نماياعضايسفرها درخصوصراين قواعديهمچنيداخل نامهنييآ ردهكضع ندگان

كه اشخاص خصوصي استهايي داخلي درخصوص مسافرت نامه آيينمهمترين قواعد. است

كه) نمايندگان مجلس(كنندگان از شركتيكهر.نندكيم آن را پرداختيهانهيهز يك سفر رسمي در

بر صورتبهشتريپبايد شودمي تأمينهزينه آن از منابع خصوصي  كتبي از كميسيون نظارت

راهنمايندگان بايد فرم تقاضانام.بگيرندسفر نمايندگان مجوز رفتار يحامهمراه با گواهي سفر

.تسليم كننديرفتارياستانداردهانوقبل از آغاز آن به كميسي قل دو هفتهحداسفريمال

سفرسفريماليحام جايي كه قرار است مورد بازديد قرار گيردبهبايد رابطه مستقيمي با

و هدف از سفر بايد مرتبط با وظايف رسمي نماينده باشدداشته با .شد

هز مخارج سفر و نظاير آن بايد در هاي ونقل، غذا، اقامتگاه، هزينه حمليهانهيشامل كنفرانس

از. شودپرداختف حد متعار و گزارش پس از سفر را ظرف پانزدهنماينده بايد فاكتورها روز پس

.كند ارائهگان به منشي مجلس نمايند،بازگشت

بهرهيداخلهنامنييآ بهكييهاانكمدررا انتخاباتي مبارزاتنوع فعاليت مربوط نگره تعلقكه

برهاي كمك.رده استكدارد ممنوع  باامالي ني مبارزات انتخاباتي بايد .هزينه شودتيحسن

نمايندگانهكرده استكرمقر نامهنييآخارج از پارلمان،يبا نهادهاياركهمهدر رابطه با نحو

خارج از كنگره هايه استخدام نهادبداوطلبانه صورتبهيا جلب منفعت منظوربه توانندمي كنگره

در) ات بازرگانيمؤسسوهاهيريخمانند( درآيند مشروط بر اينكه هيچ تعارضي با تكاليف نماينده

بر.مجلس نمايندگان نداشته باشد مادر صورت انجام كار  نمايندگان،سسات خارج از مجلسؤي

و امكانات مالي مجلس نمايندگان ند توان نمي اماداري كنگرهيفضاها جملهازمنابع ،يانات ادارك،

دهرا مجلس نمايندگان مهريا رسميهاي پست الكترونيك، سربرگ .دنمورد استفاده قرار

از بروز تعارضيريبا جلوگدر رابطهي، قواعد مهميدر بخش قواعد رفتاريداخل نامهنييآ

ايمهمتر جملهاز. رده استكمنافع وضع  ازين :ن قواعد عبارت است

و اطالعات طبقهـ بربندي سمت نمايندگي .ي جلب منفعت شخصي استفاده شوداشده نبايد

در درخصوصصحن علنيدررأي نمايندگان بايد از دادنـ نفع شخصيآن موضوعاتي كه

د .داري كنند ارند خوديا مادي مستقيم
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همهكتبي به كميسيون مربوط صورتبهمايندگان بايدنـ و اعالم كنند كه خود يا سر

كاهشايمعافيت درخصوصايشان ازسوينفع مالي در هرگونه پيشنهاد ارائه شده فرزندانشان

.مالياتي يا عوارض ندارند

حكومت فدرال هاي قراردادي با دستگاه توانند هيچ نوع نمي نمايندگان،قوانين كيفري براساسـ

م وگرداشته باشند و در شرايط در. احوال خاصاوضاع ايدادن اجارههرنديگبراين ممنوعيت

.شودمي فدرالي نيز حكومتهاي منقول به دستگاه غير فروختن امالك

بهينما گزارش ماليهارائـ ن:يرفتاريون استانداردهايسيمكندگان مايندگان اعضاي مجلس

م آنها.ع مالي خود را اعالم كنندبانموظفند ظرف سي روز پس از شروع كار در اين مجلس فهرست

و منقول، هداياي خاص، غير اموال، اوراق بهادار، معامالت ها، ليتمسئو ها، دارايي بايد ميزان درآمد

ازكييردادهاو قرا كه در خارج از مجلس نمايندگان دارندييها مسافرت، سمتهاي هزينه ه خارج

بهيمالهاي گزارش.را اعالم كنند نندكيم مجلس منعقد و فرزندان تحت تكفل ايشان نيز بايد همسر

.باشد وستيپاين گزارش 

اي به اين نتيجه برسد كه نمايندهتيثركارأي موجببهيرفتاريون استانداردهايسيمكاگر

عامدانه اعالم شده باز زده است يا در محتواي گزارشسر اد شدهي عامدانه از اعالم گزارش مالي

اين صورت كميسيون بايد نام چنين برخي از اقالم منابع مالي خود را اعالم نكرده است در

برمرا به انضاي نماينده و مدارك مربوط به دادستان كل اين.ي پيگرد قانوني اعالم كنداام اسناد

در موجببه كار مانع از انجام اقدامات ديگري كه ساير قوانين يا قوانين مربوطه مجلس نمايندگان

 Rules of the House of)، باشد نمي شده تجويز شده قبال تخلف از اعالم گزارش ياد

Representatives, 2011) .(

 شغلي پس از دوران نمايندگيهاي محدوديت.5-3

و يا مأمورد با ساير نمايندگان،نمجلس نمايندگان پس از پايان سمت نمايندگي حق ندارياعضا ان

و مندانكار و بر اقدامات رسمي آنها سنا تماسهريك از مجالس نمايندگي شخص ازسويگرفته

دايندگيهمچنين نما.دنبگذار تأثيرديگري  خارجي يا احزاب سياسي خارجي مشاوره به دولدنيا

و انتيخنقض اين محدوديت.ممنوع است جمي تلقي شده ياهميرتواند زندان به دنبال مجازات مالي

).Rathamarit, Et al, 2009: 84, 85( داشته باشد

رسييآ.6-3 درينمايبه تخلفات رفتاريدگين يرفتاريون استانداردهايسيمكندگان

را نامه آيين)24(هماد به درخصوصداخلي مجلس نمايندگان قواعدي نحوه رسيدگي كميسيون

: رده استكزير مقرر شرحبهدگاننينمايتخلفات رفتار
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ينامه يا نظر مشورتي در رابطه با رفتار اعضا صدور هر نوع گزارش، مصوبه، توصيهيبرا

يك نماينده و تفحص از رفتار كمرأي مجلس نمايندگان يا تحقيق يسيون هفت نفر از دوازده عضو

ب. الزم است و تفحص آتحقيق غاز كرده است فقط پس از جز آنهايي كه كميسيون خود آنها را

شيپذ. است پذيردريافت شكايت كتبي همراه با سوگند از يك نماينده مجلس امكان يازسوتياكرش

امينيافراد عاد بهيپذانكز ار است اكندكون احرازيسيمكهكنيشرط سهيه ن شكايت قبالً حداقل به

ول .اند كتبي به كميسيون امتناع كردهتصوربهم اين شكايتيآنها از تسلينماينده مجلس ارائه شده

ذ و بررسيكر استكالزم به و قواعد درخصوصه تحقيق يكابككه در زمان ارتينقص قوانين

تريفعل .فعل الزم نبوده ممنوع استكا

. اعضاي كميسيون مجاز به شركت در جلساتي كه براي بررسي رفتار آنها برگزار شده نيستند

و داخلي مجلس نامه آيين نمايندگان استماع شهادت، صدور احضاريه در جريان انجام تحقيق

و استماع اظهارات طرفين را مجازحتف ).Amer, 2008: 8,9( داندميص

 نقض قواعد رفتاري مجازات.4

اييتبكخيبتو،از قبيل اخراج از مجلسهايي تواند مجازاتمييرفتارياستانداردهاكميسيون

حقيمالف، جريمه متخلهنماينديشفاه هت از نمايندينامتياز يا مصو،، گرفتن يا محدود كردن يك

كهز شدهيتجويقانون اساس براساسكه  مناسباين كميسيون وسيلهبهيا هر نوع مجازات ديگر

ش اين كميسيون هاي مجلس نمايندگان از توصيه معمول طوربه.را توصيه كندودتشخيص داده

بههر چند كندمي حمايت .ش آن نداردپذير كه الزامي

شديها، گزارشونيسيمكنياكاربه از زمان آغاز دهد كه كميسيون نظارتمي نشانهمنتشر

اند نماينده در آن درگير بوده83كه حداقلييها وندهپر درخصوصبر رفتار نمايندگان اقداماتي را 

اين اقدامات از اعالن عمومي. داده استاكثريت انجامو رهبر حزبرئيس مجلس نمايندگان جمله از

يك نماينده درحالاينكه كميسيون  و بررسي شكايت از اقدامات شكواييه عليهيكنپذيرفتناي است

متا نماينده شدكذكه در باالييها جازاتتوصيه به  نونكتا مطابق آمار ارائه شده. ابديمي امتدادر

ع قر ندگانيضو مجلس نماچهار دو دو اند ار گرفتهمورد توبيخ و تفحصگريعضو پس از تحقيق

شد وسيله به ).Amer 2008: 16-18( اندهكميسيون از مجلس نمايندگان اخراج
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