آزﻣـﻮن ﺑـﺰرگ ﻣﺠﻠـﺲ ﺑـﺮای ﻣﺒـﺎرزه
ﺑــﺎ ﻓﺴــﺎد و اﻓﺰاﯾــﺶ اﻋﺘﻤــﺎد
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ﻧﻤﺎﯾﻨـﺪﮔﺎن را در وﯾﺘﺮﯾـﻦ ﻗﻀـﺎوت
ﻣﺮدم ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﺪ
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺷﺒﮑﻪ اﻃﻼع رﺳﺎﻧﯽ ﻫﺮﻣﺰ؛ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﺷﻔﺎﻓﯿﺖ ازﺟﻤﻠﻪ ﺷﻔﺎﻓﯿﺖ آرای
ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن در ﯾﮑﯽ دو ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ از ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت ﻣﺮدم و ﻧﺨﺒﮕﺎن
از ﻣﺠﻠﺲ ﺑﻮده اﺳﺖ و ﻋﺪه زﯾﺎدی از ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﺷﻔﺎﻓﯿﺖ را ﺑﻪﻋﻨﻮان
ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ راه ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی از ﻓﺴﺎد ﻣﻄﺮح ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،ﺷﻔﺎﻓﯿﺖ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ اﯾﻨﮑﻪ
اﻣﮑﺎن ﻧﻈﺎرت ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﺮ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﻦ را ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ
ﮔﺰﯾﻨﻪ ﺑﺮای ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی از وﻗﻮع ﻓﺴﺎد اﺳﺖ.
اﻣﺎ ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺑﺎر در ﻣﺠﻠﺲ دﻫﻢ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻃﺮﺣﯽ ﺑﺮای ﺷﻔﺎﻓﯿﺖ آرای
ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﻣﻮردﺑﺤﺚ و ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ و در ﻧﻮﺑﺖ اول اﯾﻦ ﻃﺮح ﺑﻪ
درﺧﻮاﺳﺖ ﺗﻌﺪادی از ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن در ﻣﺠﻠﺲ اﻋﻼم وﺻﻮل ﺷﺪ ،ﺣﺪود ۲۰۷
ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه از اﯾﻦ ﻃﺮح ﺣﻤﺎﯾﺖ ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ اﻣﺎ ﻋﻠﯽرﻏﻢ ﺣﻤﺎﯾﺖ اﯾﻦ ﺗﻌﺪاد
از ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ،ﻓﻮرﯾﺖ ﺑﺮرﺳﯽ آن در ﻣﺠﻠﺲ رأی ﻧﯿﺎورد و درﻧﻬﺎﯾﺖ اﯾﻦ
ﻃﺮح ﻓﻘﻂ ﺑﺎ  ۵۹رأی ﻣﻮاﻓﻖ در ﺻﺤﻦ ﻣﺠﻠﺲ دﻫﻢ ﺑﻪ ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﻧﺮﺳﯿﺪ.
ﺑﺎ آﻏﺎز ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﺠﻠﺲ ﯾﺎزدﻫﻢ ،ﻃﺮح ﺷﻔﺎﻓﯿﺖ آرای ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﯾﮑﯽ از
ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﻃﺮحﻫﺎﯾﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ در اﯾﻦ ﻣﺠﻠﺲ اﻋﻼم وﺻﻮل ﺷﺪ و ﺑﻪ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن
ﺗﺪوﯾﻦ آﯾﯿﻦﻧﺎﻣﻪ داﺧﻠﯽ ﻣﺠﻠﺲ ارﺟﺎع ﺷﺪ ،روز ﺳﻪﺷﻨﺒﻪ  ۱۴ﻣﺮدادﻣﺎه
ﮐﻠﯿﺎت ﻃﺮح ﺷﻔﺎﻓﯿﺖ آراء ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﻣﺠﻠﺲ ﺑﺎ رأی اﮐﺜﺮﯾﺖ اﻋﻀﺎی اﯾﻦ
ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﺗﺼﻮﯾﺐ ﺷﺪ و ﻣﻘﺮر ﺷﺪ ﺟﺰﺋﯿﺎت اﯾﻦ ﻃﺮح ﭘﺲ از ﺑﺮرﺳﯽﻫﺎی ﺑﯿﺸﺘﺮ
ﺗﻮﺳﻂ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﻣﺮﮐﺰ ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎی ﻣﺠﻠﺲ ،در ﺟﻠﺴﻪ ﻋﻠﻨﯽ ﻣﺠﻠﺲ و ﺑﺎ ﻧﻈﺮ
ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﺑﺮرﺳﯽ و ﺗﺼﻮﯾﺐ ﺷﻮد.
 ۱۵ﺑﻬﻤﻦ  ۹۹اﻣﺎ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺎ ﮐﻠﯿﺎت ﻃﺮح »ﺷﻔﺎﻓﯿﺖ
آراء ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن« ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﻧﮑﺮدﻧﺪ ،اﯾﻦ اﺗﻔﺎق در ﺣﺎﻟﯽ روی داد ﮐﻪ
ﺑﺴﯿﺎری اﻧﺘﻈﺎر ﺗﺼﻮﯾﺐ آن را داﺷﺘﻨﺪ و ﺣﺘﯽ اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﺗﻌﺠﺐ
ﺑﺮﺧﯽ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﻧﯿﺰ ﺷﺪ.
در ﻧﺸﺴﺖ ﻋﻠﻨﯽ آن روز ﻣﺠﻠﺲ ،ﮐﻠﯿﺎت ﻃﺮح ﺷﻔﺎﻓﯿﺖ آراء ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﺑﺎ

وﺟﻮد  ۱۵۳رای ﻣﻮاﻓﻖ ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻧﺸﺪ ﭼﺮاﮐﻪ اﯾﻦ ﻃﺮح ﺑﻪ دﻟﯿﻞ
اﯾﻨﮑﻪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮ آﯾﯿﻦ ﻧﺎﻣﻪ داﺧﻠﯽ ﻣﺠﻠﺲ ﻣﯽﺷﻮد ،ﻃﺒﻖ ﻗﺎﻧﻮن ﺑﻪ
۶۷درﺻﺪ آرای ﺻﺤﻦ ﻋﻠﻨﯽ ﻧﯿﺎز دارد ،اﻣﺎ ﺑﺎ  ۶۵درﺻﺪ آراء ﺗﻨﻬﺎ ﺳﻪ
رای ﮐﻢ آورد و ﻣﻮرد ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻗﺮار ﻧﮕﺮﻓﺖ.

ﻃﺒﻖ آﯾﯿﻦﻧﺎﻣﻪ داﺧﻠﯽ ﻣﺠﻠﺲ اﮔﺮ ﻃﺮﺣﯽ ﻣﻮرد ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻣﺠﻠﺲ واﻗﻊ ﻧﺸﺪ۵۰ ،
ﻧﻔﺮ از ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ درﺧﻮاﺳﺖ ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﺠﺪد آن را ﻣﻄﺮح ﮐﻨﻨﺪ
و ﺑﻌﺪ از رد اﯾﻦ ﻃﺮح ﺣﺪود  ۵۰ﻧﻔﺮ از ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﻣﺠﻠﺲ ﻃﯽ ﻣﮑﺎﺗﺒﻪای
ﺑـﺎ ﻫﯿـﺎت رﺋﯿﺴـﻪ ﻣﺠﻠـﺲ درﺧﻮاﺳـﺖ ﺑﺮرﺳـﯽ ﻣﺠـﺪد ﻃـﺮح ﺷﻔـﺎﻓﯿﺖ آراء
ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن را اراﯾﻪ ﮐﺮدﻧﺪ.
ﭘﺲ از اﯾﻦ درﺧﻮاﺳﺖ در  ۲۸ﺑﻬﻤﻦ  ۹۹ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ ﻃﺮح
ﺷﻔﺎﻓﯿﺖ آراء ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﻣﺠﺪدا در دﺳﺘﻮر ﮐﺎر ﻣﺠﻠﺲ ﻗﺮار ﮔﯿﺮد
و رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﻪ ﻃﺮح ﺷﻔﺎﻓﯿﺖ آراء ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﺑﻪ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن آﺋﯿﻦﻧﺎﻣﻪ
داﺧﻠﯽ ارﺟﺎع ﺷﺪ و اﯾﻨﮏ ﺑﺎ اﺿﺎﻓﻪ ﺷﺪن ﻧﮑﺎت ﺗﮑﻤﯿﻠﯽ اﯾﻦ ﻃﺮح در
دﺳﺘﻮر ﻫﻔﺘﮕﯽ ﻣﺠﻠﺲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ و در ﻧﻮﺑﺖ رﺳﯿﺪﮔﯽ در ﺻﺤﻦ ﻋﻠﻨﯽ ﻗﺮار
دارد.
ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺷﻔﺎﻓﯿﺖ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻫﻤﻪ ﻗﻮا و ﺑﺨﺶ ﻫﺎ ﺗﻌﻤﯿﻢ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﺪ
ﻋﻠﯿﺮﺿﺎ ﻧﻈﺮی ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﻣﺮدم ﺧﻤﯿﻦ در ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ و از ﺟﻤﻠﻪ

ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﭘﯿﺶ ﺗﺮ در ﺻﺤﻦ ﻋﻠﻨﯽ ﺑﻪ ﻃﺮح ﺷﻔﺎﻓﯿﺖ آرا رأی ﻣﻮاﻓﻖ
داده اﺳﺖ در ﮔﻔﺘﮕﻮ ﺑﺎ دﯾﺎر آﻓﺘﺎب؛ ﮔﻔﺖ :ﺑﺤﺚ ﺷﻔﺎﻓﯿﺖ ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻠﯽ
ﻓﺎرغ از ﺟﻨﺒﻪﻫﺎی ﺷﻌﺎری و اﺣﺴﺎﺳﯽ ﻧﻪ ﻣﻄﻠﻘﺎً در ﻫﻤﻪ ﻣﻮارد درﺳﺖ اﺳﺖ
و ﻧﻪ ﮐﺎﻣﻼ ً رد ﺑﻠﮑﻪ در ﻣﻮاﻗﻌﯽ ﺷﻔﺎﻓﯿﺖ اﻣﺮ ﻻزﻣﯽ اﺳﺖ و در ﺑﺮﺧﯽ
ﻣﻮاﻗﻊ ﺷﻔﺎﻓﯿﺖ ﻧﻪﺗﻨﻬﺎ ﻧﻔﻌﯽ ﺑﺮای ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن و ﮐﺸﻮر ﻧﺪارد ﺑﻠﮑﻪ ﺿﺮر
آن از ﻓﺎﯾﺪه ﺑﯿﺸﺘﺮ اﺳﺖ.
ﻧﻈﺮی اداﻣﻪ داد :ﻗﺒﻼ ً ﻫﻢ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﺒﺎﺣﺚ اﺷﺎره ﺷﺪ و ﺑﺎزﻫﻢ ﺑﺎﯾﺪ ﮔﻔﺖ
ﮐﻪ آﻧﭽﻪ ﻣﺮدم ﻧﯿﺎز دارﻧﺪ و ﻣﻮاردی ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺼﺎﻟﺢ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﮐﺸﻮر ﻫﺴﺖ ﭼﻪ
در ﺣﻮزه ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺧﺎرﺟﯽ و ﭼﻪ در ﺣﻮزه داﺧﻠﯽ در ﻣﺒﺎﺣﺚ ﮐﻼن اﮔﺮ
ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﻣﻮاﺿﻌﯽ ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ اﯾﻦ ﺣﻖ ﻣﺮدم اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺪاﻧﻨﺪ وﮐﯿﻞ آنﻫﺎ
ﮐﻪ ﺷﻌﺎرﻫﺎﯾﯽ داﺷﺘﻪ در اﯾﻦ ﻣﺒﺎﺣﺚ ﮐﻼن ﮐﺸﻮر ﭼﻪ رأی و ﻧﻈﺮی ﺧﻮاﻫﺪ
داﺷﺖ.

ﻋﻀﻮ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﮐﺸﺎورزی
را دارﻧﺪ و ﻧﻪ ﺣﻮﺻﻠﻪ
دﻧﺒﺎل آن ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ اﻣﺎ
ﺑﺪاﻧﻨﺪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن در
و ﻗﺮاردادﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ
ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ.

ﻣﺠﻠﺲ ﮔﻔﺖ :ﺑﺮﺧﯽ ﻣﺒﺎﺣﺚ ﻫﺴﺖ ﮐﻪ ﻣﺮدم ﻧﻪ وﻗﺖ آن
و ﻧﻪ اﺳﺎﺳﺎً ﭼﻨﺪان اﻫﻤﯿﺘﯽ دارد ،ﻟﺬا ﻣﺮدم ﻫﻢ
آن ﭼﯿﺰی ﮐﻪ ﻣﺮدم دﻧﺒﺎل آن ﻫﺴﺘﻨﺪ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ
ﺣﻮزه ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺧﺎرﺟﯽ و ﻣﺴﺎﺋﻠﯽ ﻣﺜﻞ ﺑﺮﺟﺎم و FATF
ﺑﻪ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻣﻠﺖ ﺑﺮﻣﯽﮔﺮدد ﭼﻪ ﺗﺼﻤﯿﻤﯽ

وی ﺗﺄﮐﯿﺪ ﮐﺮد اﯾﻦﻫﺎ ﺣﻖ ﻣﺮدم اﺳﺖ و ﻻزم اﺳﺖ و ﺣﺘﻤﺎً ﺑﺎﯾﺪ در اﯾﻦ
ﺑﺨﺶﻫﺎ ﺷﻔﺎﻓﯿﺖ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ اﻣﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﺑﻪ ﻓﻼن وزﯾﺮ رأی

ﻣﺜﺒﺖ داده ﯾﺎ ﻣﻨﻔﯽ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ اﯾﻦﻫﺎ ﻧﻪﺗﻨﻬﺎ ﺿﺮورت ﻧﺪارد ﺑﻠﮑﻪ
ﺿﺮر آنﻫﻢ ﺑﯿﺸﺘﺮ اﺳﺖ .وﻗﺘﯽ ﻣﺸﺨﺺ ﻣﯽﺷﻮد ﻧﻈﺮ ﯾﮏ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ
ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ ﻣﺨﺎﻟﻒ ﺑﻮده ﻗﻄﻌﺎً در آﯾﻨﺪه ﺿﺮرﻫﺎﯾﯽ ﻫﻢ ﺑﺮای ﻣﺮدم ﻣﻨﻄﻘﻪ
ﺧﻮاﻫـﺪ داﺷـﺖ و ﻣﻤﮑـﻦ اﺳـﺖ ﻣﺴـﺌﻮل ﻣﺮﺑـﻮﻃﻪ ﺑﻌـﺪاً از ﻫﻤﯿـﻦ ﻃﺮﯾـﻖ
ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه اﻋﻤﺎل ﻓﺸﺎر و ﻣﺤﺪودﯾﺖ و ﺑﻪ ﻣﺮدم ﻟﻄﻤﻪ ﺑﺨﻮرد.
ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﻣﺮدم ﺧﻤﯿﻦ اﻓﺰود :ﺟﻠﺴﺎت ﻣﺠﻠﺲ اﺳﺎﺳﺎً ﻋﻠﻨﯽ اﺳﺖ ﻣﮕﺮ اﯾﻨﮑﻪ
در ﻣﻮاردی ﻏﯿﺮﻋﻠﻨﯽ ﺷﺪن ﺿﺮورت ﭘﯿﺪا ﮐﻨﺪ ،وﻗﺘﯽ ﻫﻢ ﺟﻠﺴﻪ ﻋﻠﻨﯽ اﺳﺖ
ـﻮردن
ـﺪ و از آب ﺧـ
ـﻮر دارﻧـ
ـﯽ ﺣﻀـ
ـﺎﻧﻪ ﻫﻤﮕـ
ـﺤﺎب رﺳـ
ـﺎران و اﺻـ
ﺧﺒﺮﻧﮕـ
ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﻫﻢ ﮔﺰارش ﺗﻬﯿﻪ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ اﻣﺎ آﯾﺎ در ﻫﯿﺌﺖ دوﻟﺖ و ﻗﻮه
ﻗﻀﺎﺋﯿﻪ ﻫﻢ اﯾﻦﭼﻨﯿﻦ اﺳﺖ ،ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ ﻫﻤﺎنﻃﻮر ﮐﻪ دورﺑﯿﻦ در ﺻﺤﻦ
ﻣﺠﻠﺲ ﻫﺴﺖ و ﻫﻤﻪﭼﯿﺰ را ﻣﻨﻌﮑﺲ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺧﻮب اﺳﺖ ﮐﻪ در دوﻟﺖ و در ﺷﻮرای
ﻗﻀﺎﯾﯽ ﻗﻮه ﻗﻀﺎﺋﯿﻪ ﻫﻢ اﯾﻦﭼﻨﯿﻦ ﺑﺎﺷﺪ.
ﺷﻔﺎﻓﯿﺖ ﺑﻪ اﻋﺘﻤﺎد ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﺮدم ﺑﻪﻧﻈﺎم و ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﻦ ﮐﻤﮏ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد
ﻣﺤﻤﺪﺣﺴﻦ آﺻﻔﺮی ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﻣﺮدم اراک ﮐﻤﯿﺠﺎن و ﺧﻨﺪاب در ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای
اﺳﻼﻣﯽ ﻧﯿﺰ ﮐﻪ در رأی ﮔﯿﺮی ﻗﺒﻠﯽ در ﺻﺤﻦ ﻋﻠﻨﯽ ﺑﺎ ﻃﺮح ﺷﻔﺎﻓﯿﺖ آرا
اﻋﻼم ﻣﻮاﻓﻖ ﮐﺮده ﺑﻮد ﭼﻨﺪی ﻗﺒﻞ در ﮔﻔﺘﮕﻮ ﺑﺎ دﯾﺎراﻓﺘﺎب ،ﺿﻤﻦ ﺗﺄﮐﯿﺪ
ﺑﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﻣﻮﺿﻮع ﺷﻔﺎﻓﯿﺖ ﻣﺴﺌﻠﻪی ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻬﻤﯽ اﺳﺖ اﻓﺰود :ﻣﺠﻠﺲ ﯾﺎزدﻫﻢ
در اﺑﺘﺪای ﮐﺎر ﺧﻮد ﺑﺤﺚ ﺷﻔﺎﻓﯿﺖ را ﭘﯿﮕﯿﺮی ﮐﺮد و اﯾﻦ ﺷﻔﺎﯾﺖ را ﻣﺠﻠﺲ
اﺑﺘﺪا از ﺧﻮد ﺷﺮوع ﮐﺮده اﺳﺖ و اﻋﺘﻘﺎد دارﯾﻢ در اداﻣﻪ اﯾﻦ ﺷﻔﺎﻓﯿﺖ
ﺑﺎﯾﺪ دوﻟﺖ ،ﻗﻮه ﻗﻀﺎﺋﯿﻪ و ﻫﻤﻪی دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎی ﻧﻈﺎم را در ﺑﺮ ﺑﮕﯿﺮد.

وی در اداﻣﻪ اﻇﻬﺎر داﺷﺖ :در اراﺋﻪ اﻃﻼﻋﺎت ،ﻗﻮاﻧﯿﻦ ،آﺋﯿﻦﻧﺎﻣﻪﻫﺎ،
ﺣﻘﻮق ،درآﻣﺪﻫﺎ و ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎ ﻫﻤﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺷﻔﺎف ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﻣﻮارد ﺑﻪﻃﻮر ﺻﺮﯾﺢ
ﻣﺸﺨﺺ ﺷﻮد ،ﻣﺎ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﻏﯿﺮ از ﻣﻮاردی ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﺷﻮرای ﻋﺎﻟﯽ اﻣﻨﯿﺖ
ﻣﻠﯽ ﻣﯽرﺳﺪ و ﺟﺰو ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻃﺒﻘﻪﺑﻨﺪی اﺳﺖ ﻣﺮدم را ﻧﺎﻣﺤﺮم در ﻣﺴﺎﺋﻞ
ﺑﺪاﻧﯿﻢ.
ﻧﺎﯾﺐ رﺋﯿﺲ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن اﻣﻮر داﺧﻠﯽ ﮐﺸﻮر و ﺷﻮراﻫﺎ در ﻣﺠﻠﺲ ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد:
ﻣﺮدم ﻣﯽﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﺪاﻧﻨﺪ ﮐﻪ اﻣﺮوز ﻣﺼﻮﺑﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﻣﺠﻠﺲ و ﻫﯿﺌﺖوزﯾﺮان
دارﻧﺪ ،آرای ﻗﻀﺎﯾﯽ ،ﻫﺰﯾﻨﻪ و درآﻣﺪﻫﺎ و ﺧﺎﻧﻮادهﻫﺎی ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﻦ در ﭼﻪ
ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻟﺬا در ﺷﻔﺎﻓﯿﺖ ﮐﺴﯽ ﻣﺘﻀﺮر ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ﺑﻠﮑﻪ ﺷﻔﺎﻓﯿﺖ ﺑﻪ
اﻋﺘﻤﺎد ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﺮدم ﺑﻪﻧﻈﺎم و ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﻦ ﮐﻤﮏ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد و ﺟﻠﻮی ﻓﺴﺎد
اﻗﺘﺼﺎدی و راﻧﺖﺧﻮاری را در ﮐﺸﻮر ﻣﯽﮔﯿﺮد.
ﻃﺮح ﺷﻔﺎﻓﯿﺖ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﭼﯿﺴﺖ؟
ﺑﺎ ﺗﺼﻮﯾﺐ اﯾﻦ ﻃﺮح ،ﺷﻔﺎﻓﯿﺖ در ﺳﻪ ﺑﺨﺶ اﺻﻠﯽ ﻣﺠﻠﺲ ﯾﻌﻨﯽ ﺻﺤﻦ ﻋﻠﻨﯽ،
ﮐﻤﯿﺴﯿﻮنﻫﺎی ﺗﺨﺼﺼﯽ و ﻫﯿﺎت رﺋﯿﺴﻪ ،ﺟﺎری ﻣﯽﺷﻮد و ﺗﻤﺎم روﻧﺪﻫﺎ و
ﻓﺮآﯾﻨﺪﻫﺎ ،ﺟﻠﺴﺎت و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﻣﺠﻠﺲ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺷﻔﺎف در ﻣﻨﻈﺮ ﻋﻤﻮم
ﻣﺮدم ﻗﺮار ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮﻓﺖ.
اﻧﺘﺸﺎر آراء ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن در ﺻﺤﻦ ،اﻧﺘﺸﺎر ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻣﺸﺮوح ﻣﺬاﮐﺮات در

ﻣﺪت زﻣﺎن ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﯾﮏ ﻣﺎه ،اﻧﺘﺸﺎر ﻋﻤﻮﻣﯽ اﺳﺎﻣﯽ ﻏﺎﯾﺒﺎن و ﺣﺎﺿﺮان،
اﻧﺘﺸﺎر ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﻔﺘﮕﯽ ﻣﺠﻠﺲ ﺳﻪ روز ﻗﺒﻞ از ﺑﺮﮔﺰاری ﺟﻠﺴﺎت و
اﻧﺘﺸﺎر ﮔﺰارش ﺳﻔﺮﻫﺎ ،ﻣﻮاردی اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻃﺮح ﺷﻔﺎﻓﯿﺖ ﺑﻪ آن ﺗﻮﺟﻪ ﺷﺪه
اﺳﺖ.
ﺑﺮﮔﺰاری ﻋﻠﻨﯽ ﺟﻠﺴﺎت ﮐﻤﯿﺴﯿﻮنﻫﺎ و اﻧﺘﺸﺎر آراء ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ،اﻟﺰام
ـﺎت
ـﺪﮔﺎن در ﺟﻠﺴـ
ـﺎﺿﺮان و آرای ﻧﻤﺎﯾﻨـ
ـﺎن و ﺣـ
ـﺎﻣﯽ ﻏﺎﯾﺒـ
ـﺎر اﺳـ
اﻧﺘﺸـ
ﮐﻤﯿﺴﯿﻮنﻫﺎ ،اﻧﺘﺸﺎر ﻋﻤﻮﻣﯽ دﺳﺘﻮرﮐﺎر ﮐﻤﯿﺴﯿﻮنﻫﺎ ﺗﺎ ﺳﻪ روز ﻗﺒﻞ از
ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺟﻠﺴﻪ ،اﯾﺠﺎد ﺑﺴﺘﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﭘﺨﺶ زﻧﺪه و اﻧﺘﺸﺎر ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻣﺸﺮوح
ﻣﺬاﮐﺮات ﺟﻠﺴﺎت ﮐﻤﯿﺴﯿﻮنﻫﺎی ﺗﺨﺼﺼﯽ ،از ﺟﻤﻠﻪ ﺗﺤﻮﻻت ﻣﻬﻤﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در
ﺻﻮرت ﺗﺼﻮﯾﺐ اﯾﻦ ﻃﺮح اﺗﻔﺎق ﺧﻮاﻫﺪ اﻓﺘﺎد.
در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ﺟﻠﺴﺎت ﺑﺮرﺳﯽ ﻃﺮحﻫﺎ و ﻟﻮاﯾﺤﯽ ﮐﻪ وﻓﻖ اﺻﻞ  ۸۵ﻗﺎﻧﻮن
اﺳﺎﺳﯽ در ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن وﯾﮋه اﻧﺠﺎم ﻣﯽﺷﻮد ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻋﻠﻨﯽ ﺑﺮﮔﺰار ﻣﯽ
ﺷﻮد.
اﻣﮑﺎن ﺣﻀﻮر ﺳﺎﯾﺮ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن در ﺟﻠﺴﺎت ﻫﯿﺎت رﺋﯿﺴﻪ ،اﻧﺘﺸﺎر ﻣﺸﺮوح
ﻣﺬاﮐﺮات اﯾﻦ ﻫﯿﺎت ﺑﺮای ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن و اﻧﺘﺸﺎر آراء اﻋﻀﺎی ﻫﯿﺎت
رﯾﯿﺴﻪ ﺑﻪ ﺗﻔﮑﯿﮏ ﻣﻮاﻓﻖ ،ﻣﺨﺎﻟﻒ و ﻣﻤﺘﻨﻊ ﺑﺮای ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن از ﺟﻤﻠﻪ
اﻗﺪاﻣﺎﺗﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ درﺻﻮرت ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻃﺮح ﺷﻔﺎﻓﯿﺖ آراء در ﺟﻠﺴﺎت ﻫﯿﺎت
رﯾﯿﺴﻪ ،ﻋﻤﻠﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
ﻃﺮح ﺷﻔﺎﻓﯿﺖ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻣﺴﺌﻮﻻن و ﻣﺠﻠﺲ را در وﯾﺘﺮﯾﻦ ﻗﻀﺎوت ﻣﺮدم ﻗﺮار
ﻣﯽدﻫﺪ
ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﻋﻠﯿﺮﺿﺎ ﺳﻠﯿﻤﯽ ﻋﻀﻮ ﻫﯿﺌﺖ رﺋﯿﺴﻪ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ ﻃﺮح ﺷﻔﺎﻓﯿﺖ آرای
ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﺑﺴﯿﺎر ﮐﻤﮏ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد ﺑﻪ ﺑﻬﺘﺮ ﺷﺪن ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻣﺠﻠﺲ و
ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن و ﻣﺎ ﻣﯽﺧﻮاﻫﯿﻢ ﺑﺎ اﯾﻦ ﻃﺮح ﻫﻤﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن در
ﺣﯿﻄﻪ وﻇﺎﯾﻒ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ را در وﯾﺘﺮﯾﻦ ﻗﺮار دﻫﯿﻢ ﺗﺎ ﻣﺮدم ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ آن
را رﺻﺪ و ﺑﺮ ﻋﻤﻠﮑﺮد آﻧﻬﺎ ﻧﻈﺎرت ﮐﻨﻨﺪ.
وی ﻣﯽ اﻓﺰاﯾﺪ :ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻧﻬﺎﯾﯽ ﻃﺮح ﺷﻔﺎﻓﯿﺖ آرای ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ
اﻓﺰاﯾﺶ ﻫﺮ ﭼﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ اﻋﺘﻤﺎد ﺑﻪ ﻗﻮه ﻣﻘﻨﻨﻪ و اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ
در ﮐﺸﻮر ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن و اﻏﻠﺐ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻪﻃﻮر
ﻗﻄﻊ ،ﺗﺼﻮﯾﺐ اﯾﻦ ﻃﺮح و ﺗﺴﺮی آن ﺑﻪ ﺳﻄﻮح و اﺑﻌﺎد ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ
ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺰاﯾﺶ اﻋﺘﻤﺎد ﻣﺮدم ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻗﻮه ﻣﻘﻨﻨﻪ و ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﻣﺠﻠﺲ
ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ ﺷﺪه و زﻣﯿﻨﻪ ﺑﺴﯿﺎری از ﻓﺴﺎدﻫﺎ و راﻧﺖﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد ﻧﯿﺰ

از ﺑﯿﻦ ﺑﺮود.
رأﯾﯽ ﮐﻪ ﯾﮏ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﺑﻪ ﻃﺮحﻫﺎ و ﻟﻮاﯾﺢ ﻣﯽدﻫﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﺷﻔﺎف ﺑﺎﺷﺪ و
اﯾﻦ اﻧﺘﻈﺎر ﺑﻪﺣﻘﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺮدم از ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﺧﻮد در ﺧﺎﻧﻪ ﻣﻠﺖ دارﻧﺪ،
ﻫﺮﭼﻨﺪ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺷﻔﺎﻓﯿﺖ ﺗﻨﻬﺎ در آرای ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻠﮑﻪ اﯾﻦ ﻣﻬﻢ
ﺑﺎﯾﺪ در ﮐﻠﯿﻪ ﺳﻄﻮح و ارﮐﺎن ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮ و ﻣﺪﯾﺮﯾﺘﯽ ﮐﺸﻮر ﻧﯿﺰ ﺗﺴﺮی
ﭘﯿﺪا ﮐﻨﺪ ﭼﺮاﮐﻪ ﺑﺪون ﺷﮏ ﻋﺪاﻟﺖ ،ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﻓﺴﺎد ﺻﺮاﻓﺎً
در ﯾﮏ ﺑﺴﺘﺮ ﺷﻔﺎف روی ﺧﻮاﻫﺪ داد و ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﺑﺎﯾﺪ ﺷﻔﺎﻓﯿﺖ در
ﻫﻤﻪ ﺣﻮزهﻫﺎ و اﺑﻌﺎد وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
اﻧﺘﻬﺎی ﭘﯿﺎم/

