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   ارزيابي مشاور سياسي روحاني از نشست ضدايراني لهستان

حميد ابوطالبي مشاور سياسي رئيس جمهوري 
دربللاره سياسللت هاي امريكا و اجللاس اخير 

ورشوی لهستان نوشت:
»اين اجمللاع در امريكا در حال شللكل گرفتن 
اسللت كه سياسللت فشللار حداكثري بر ايران از طريق بازگرداندن و 
گسترده سازي تحريم  هاي يكجانبه شكسللت خورده و امريكا بايد از 
يكجانبه گرايي به سياست اوباما پيش از مذاكرات جدي ايران و 5+1 
روي آورد.« مشللاور رئيس جمهوري ادامه داد: »براي اين استراتژي 
جديد امريللكا  بايد اتحاديه اروپللا و ديگر اعضللاي دائم UNSC كه 
با مذاكرات ايران 1+5 ائتافشللان فروپاشلليده را دوباره متحد كند و 
اجاس ورشو گام اصلي امريكا براي ايجاد دوباره اين ائتاف از طريق 

اضطراب آفريني شكاف در اروپاست.«
وي اضافه كرد: »نشست ورشو در واقع و در خفا، نزاع امريكا با اروپا براي 
تشكيل ائتافي دوباره عليه ايران اسللت، در پوشش چالشي مستقيم 
براي ايران، از اين رو اجاس ورشللو گربه سياهي است در خيابان هاي 

بروكسل و نماد بازآفريني دوباره جنگ سرد با روسيه.«
ابوطالبي خاطرنشان كرد: »از آنجا كه اروپا مطلع است كه هدف اجاس 
ورشو به شكست كشاندن استراتژي فعلي اتحاديه اروپاست به همراه 
گامي عليه روسيه و كوششي براي انزواي ايران، بايد به ياد داشته باشد 
كه برجام هم حاصللل گفت وگو بود و به هر ميللزان كه قدرت ديالوگ 

كاسته شود به توانايي چالش افزوده خواهد شد.«
........................................................................................................................

 ضرغامي: برخي مدعيان دينداري، دين ستيز ترينند 
سلليدعزت اهلل ضرغامي، عضو شللوراي عالي فضاي مجازي و رئيس 
پيشين صداوسيماي جمهوري اسامي ايران با انتشار پستي در صفحه 
توئيتر خود به كنايه نوشت: برخي آتش به اختيارها، آتش به فرمانند. 

ضرغامي در توئيتر نوشت: 
معتقدم، برخي NGOها در اصل GO هستند. 

برخي آتش به اختيارها، آتش به فرمانند. 
برخي رويش ها، منسوبان ريزش ها هستند. 

برخي خيرين، غارتگران اموال مردمند. 
برخي مدعيان دينداري، دين ستيزترينند. 

تنها چيزي كه مي ماند يك جو بصيرت است كه اينها را تشخيص دهد.
........................................................................................................................

  حسين دهباشي به ۴ماه حبس محكوم شد 
حسين دهباشي مستندساز و سللازنده فيلم انتخاباتي حسن روحاني 
در انتخابات رياسللت جمهوري سال ۹۲ در پي شللكايت سيدحسن 
قاضي زاده هاشللمي به چهار ماه حبس قطعي در زندان محكوم شد. او 

اين خبر را با انتشار پستي توئيتري اعام كرد و نوشت:
»اگر از احوال اين رفيقتان جويا باشللد، حكم چهار ماه حبس قطعي 
به جهت شللكايت دولت )وزارت بهداشللت( در باب تشللويش اذهان 
عمومي در مرحله تجديدنظر نيز عيناً تأييللد و به اجراي احكام اباغ 
شد و فداي سر شما و ان شللاءاهلل كفاره گناه ناخواسته در تبليغ اهل 

نااليق قدرت«. 
شايان ذكر است سال گذشته دهباشللي نقدي بر سخنان وزير سابق 
بهداشت در مورد داليل ترور شهيد مطهري نوشته و در فضاي مجازي 
به اشتراك گذاشته بود. پس از انتشللار اين نقد از سوي دهباشي و با 
توجه به خطاب قرار دادن شخص قاضي زاده هاشمي، مجموعه وزارت 
بهداشت به طرح شكايت از دهباشي پرداخت. سرانجام پس از گذشت 
يك سال از شكايت قاضي زاده هاشللمي از دهباشي و مراجعات مكرر 
به دادگاه، حكم قطعي حسين دهباشي صادر و او به چهار ماه حبس 

محكوم شد.
........................................................................................................................

   همراهي روحانيون شيعه با حشدالشعبي
كانال تلگرامي دلنوشته هاي يك عراقي درباره يكي 
از مهم ترين فعاليت هاي نيروهاي حشد الشعبي عراق 

نوشت:
يكللي از مهم تريللن فعاليت هاي عقيدتي سياسللي 
حشد الشعبي عراق اعزام مبلغ به مناطق عملياتي از نيمه سال ۲۰1۴ 
ميادي )از زمان صدور فتواي جهاد آيت اهلل سيستاني( تاكنون است. 
نزديك به 65۰ مبلغ حدود 6هزارو6۰۰ اعزام به پنج اسللتان عراق 
داشتند. اعزامشللان به اسللتان هاي ديالي، كركوك، االنبار، صاح 
الدين، موصل و بغداد بود و تا دورترين نقاط مرزي عراق و سوريه اين 
مبلغان حضور داشتند، البته مبلغان به عاوه فعاليت تبليغي در اكثر 
عمليات حضور بسيار گسترده اي داشتند. حوزه علميه نجف اشرف 
و عتبات عاليات صدها مبلغ را نيز جهت تبليغ و مشاركت در جهاد 

عليه داعش اعزام كرده بودند.

روز گذش�ته با اصرار نمايندگان مجلس شوراي 
اس�امي بر م�وارد اخت�اف خ�ود با ش�وراي 
نگهبان در اليح�ه الحاق ايران به كنوانس�يون 
مقابله با تأمين مالي تروريس�م ي�ا CFT ، اين 
اليحه به مجمع تش�خيص مصلحت نظام رفت. 
اين روزها مجمع تشللخيص مصلحت نظام درگير 
بررسي اليحه موسوم به پالرمو اسللت و روز شنبه 
گذشته نيز نتوانست در خصوص رد يا تصويب اين 
اليحه به جمع بندي برسد. فرستادن اليحه جديد 
به مجمع تشخيص مصلحت نظام در حالي است كه 
طرفداران اجراي كامل اسللتانداردهاي گروه اقدام 
مالي مدعي هسللتند نظام فرصت محدودي براي 
تصويب اين لوايح در اختيار دارد و پس از آن ممكن 
است ايران مشللمول اقدامات محدودساز به دليل 

بحث هاي مرتبط با پولشويي شود. 
دولت مدعي است بدون تصويب اين قانون استفاده 
از كانال مالي اتحاديه اروپا يللا »اس پي وي« براي 
كمك به كشور در شرايط سخت تحريم هاي مالي 
امريكا امكانپذير نيست، البته تاكنون اتحاديه اروپا 
اقدام جدي در راه اندازي اين كانال انجام نداده و به 
رغم اعام زمان هاي گوناگون اين كانال حتي هنوز 
به ثبت نيز نرسيده است. همين مسئله سبب شده تا 
منتقدان مدعي شوند اجراي كامل توصيه هاي گروه 
اقدام مالي تنها اكوسيستم ارزي ايران را محدود تر 
كرده و راه را براي اجراي دقيق تر تحريم ها باز  كند. 
منتقدان مدعي هستند در شللرايطي كه راه هاي 
رسللمي انتقال پول از طريق سيسللتم هاي بانكي 
متعارف به روي ايران بسته شده راهي جز استفاده 
از راه هاي غيرمتعارف براي انتقال پول وجود ندارد 
و در شرايط فعلي شفاف كردن راه هاي انتقال مالي 
عمًا تير خاص بر آخرين راه هاي انتقال پول ايران 

زده خواهد شد. 
حاال با اصرار مجلس به نظر مي رسللد همه نگاه ها 
به مجمع تشللخيص مصلحت نظام اسللت كه اين 
روزها هم رياسللت تازه اي بر خود از سوي آيت اهلل 
آملي الريجانللي را تجربه مي كند. شللايد عملكرد 
مجمع در خصوص پالرمو نشللان دهد فضاي كلي 
مجمع نسللبت به اين دو اليحه باشللد. با تمام اين 
موارد شللكي نيسللت كه هنوز ثمرات يللا مضرات 
احتمالي اجراي كامل تدابير گروه ويژه اقدام مالي 
در ايران چندان روشن نيست و همين مسئله باعث 
شده تا مجمع به عنوان تصميم گير آخر با احتياط 

فراواني برخورد كند. 
   تصويب نهايي در مجمع 

پيش از اينكه روز گذشته اليحه CFT بار ديگر به 
صحن بيايد، كميسيون سياست خارجي و امنيت 

ملللي مجلس در چندين جلسلله اقدام به بررسللي 
اشللكاالت شللوراي نگهبان در خصوص اين اليحه 
كرد. با اين حال به نظر مي رسد در گزارش نهايي كه 
اين كميسيون خطاب به صحن علني مجلس تهيه 
كرده است، اعضاي كميسيون به راه حل روشني در 
خصوص رفع نگراني هاي شوراي نگهبان نرسيده اند و 

بار ديگر بر مصوبات قبلي مجلس تأكيد كرده اند. 
در جلسلله ديروز زماني كه نوبت به بررسي مجدد 
اليحه الحاق ايران به كنوانسيون مقابله با پولشويي 
رسيد، اميرحسللين قاضي زاده عضو هيئت رئيسه 
مجلس خطاب بلله نمايندگان گفت: كميسلليون 
امنيت ملي و سياست خارجي مجلس درخصوص 
اليحه دولت براي الحاق دولت جمهوري اسللامي 
ايران به كنوانسيون بين المللي مقابله با تأمين مالي 
تروريسم بر مصوبه قبلي مجلس شوراي اسامي در 

شروط 1، ۲ و 6 ذيل ماده واحده اصرار كردند. 
بر اين اساس نمايندگان مجلس با 117رأي موافق، 
6۲رأي مخالللف و چهللار رأي ممتنللع از مجموع 
1۹7نماينده حاضر در صحن با اصرار كميسلليون 

همراهي كردند. 
اين عضللو هيئللت رئيسلله اداملله داد: همچنين 
كميسيون بر مصوبه قبلي مجلس شوراي اسامي 

در جزء)ب( بند 1 ماده واحده ۲، مواد ۴، 5، 6، 7، 8 
و ۹، بند يك ماده 1۰، بندهاي 1، ۲، 3، ۴ و 5 ماده 
11، بندهاي 1، ۲ و 5 ماده 1۲، مواد 13، 1۴ و 15، 
بند يك ماده 16 و مواد 17، 18 و 1۹ كنوانسلليون 

مقابله با تأمين مالي تروريسم اصرار ورزيد. 
بر اين اساس نمايندگان مجلس با 1۲۰رأي موافق، 
57رأي مخالللف و پنللج رأي ممتنللع از مجموع 
1۹7نماينده حاضر در صحن با اصرار كميسلليون 

همراهي كردند. 
   همه چيز با حق شرط درست مي شود

به نظر مي رسد كميسلليون امنيت ملي و سياست 
خارجي همچنان تأكيد دارد كه حق شرط مي تواند 
جلوي سوءاستفاده از اين مصوبه عليه منافع ملي 
كشورمان را از سوي كشورهاي ثالث بگيرد؛ نكته اي 
كه منتقدان معتقدند تجربه هاي گذشته خاف آن 

را نشان داده است. 
حشمت اهلل فاحت پيشه رئيس كميسيون امنيت 
ملي و سياست خارجي مجلس پس از رأي مجلس 
در جمع خبرنگاران حاضر شللد و گفت: آن چيزي 
كه امللروز مجلللس بلله آن رأي داد در واقع رأيي 
بود كه به تحكيم و تقويت حق شللرط ها داده شد. 
رئيس كميسلليون امنيت ملي و سياست خارجي 

مجلس بيان كرد: شللوراي نگهبان فقط سه مورد 
از رفع ايرادات انجام شده را پذيرفت و باقي موارد 
ارجاع داده شده است. حدود هفت ايراد طبق رويه 
قانونگذاري در ايران مربوط به مجمع تشللخيص 
مصلحت نظام است. وي افزود: قانونگذار مي گويد 
اگر قاضي كشور خارجي حكم بدهد اين حكم در 
ايران قابليت اجرا ندارد، مجمع در زمينه CFT بر 

مبناي مصلحت تصميم مي گيرد. 
فاحت پيشلله ادامه داد: همه كنوانسيون هايي كه 
مربوط به امور قضا، معاضدت و اسللترداد هسللتند 
و هفت ايرادي كه در زمينه كنوانسلليون مبارزه با 
تأمين مالي تروريسللم وجود دارد، خود به خود به 
مجمع تشخيص مصلحت نظام مي رود و باقي موارد 

در قالب حق شرط ها شكل گرفته اند. 
نماينده مردم اسام آباد غرب و داالهو با بيان اينكه 
رأي مجلس بلله تقويت حق شرط هاسللت، گفت: 
مجلس اين بار براي تأمين نظر مجمع تشللخيص 

مصلحت نظام رأي داده است. 
وي افزود: اولين حق شللرطي كه بللر مبناي قانون 
اساسي در خصوص اجراي سياسي تعيين شده اين 
است كه دولت جمهوري اسللامي ايران نمي تواند 

تعهدي برخاف قانون اساسي بپذيرد. 

فاحت پيشه اظهار داشت: حق شللرط دوم كه باز 
هم بر آن اصرار و تقويت شللد اين اسللت كه ماده 
6 كنوانسلليون مبارزه بللا تأمين مالي تروريسللم 
نمي تواند بر شرط گذاري جمهوري اسامي ايران 
مانعي را ايجاد كند، ماده 6 كنوانسلليون مي گويد 
كشللورها نمي تواننللد در مواردي كلله موضوعات 
فلسللفي، عقيدتي، نژادي و حتي سياسللي وجود 
دارد شللروطي را بر اين بنياد بگذارنللد. وي افزود: 
طبق مقررات حاكم بر معاهدات بين المللي وقتي 
در كنوانسلليون ها شللرطي تعيين مي شود، فقط 
كشللور ديگري مي تواند اين شرط ها را نپذيرد، در 
عين حال اين كشور نمي تواند مانع عضويت كشور 

شرط گذار باشد. 
فاحت پيشلله ادامه داد: با توجه به اينكه شللرايط 
كشللور را ويژه مي بينيم بللراي تأمين نظللر افراد 
دغدغه مند، مجلس شرط گذاشللت كه تنها با اين 
دليل عضويت ايران در CFT را مي پذيرد كه ماده 
6 كنوانسلليون مبارزه با تأمين مالي تروريسم مانع 

شرط گذاري جمهوري اسامي ايران نشود. 
اين نماينده مردم در مجلس شوراي اسامي گفت: 
اگر ديگر اعضاي كنوانسلليون حق شللرط ايران را 
نپذيرند دولت جمهوري اسامي ايران حق عضويت 
در CFT را نخواهد داشللت، اگر طرف هاي مقابل 
شللرايط ايران را بپذيرند، عمًا مشللكلي از ناحيه 
عضويت در CFT رخ نمي دهد و دغدغه مخالفان 
مبني بر رفع شللائبه ها نيز تأمين مي شود و ايران 
با حق شللرط هاي قوي به عضويت اين كنوانسيون 
درخواهد آمللد. وي افللزود: در تاريخ مناسللبات 
جمهوري اسللامي ايران و تعهداتي كلله ايران در 
حقللوق بين الملل داشللته چنين حق شللرط هاي 
قدرتمندي از سللوي ايران هيچ گاه لحاظ نشللده 
است. از مخالفان تشكر مي كنم كه با دغدغه خود 
شرايطي را ايجاد كردند كه حق شرط هاي صيانتي 
مناسللبي براي تأمين منافع و امنيللت جمهوري 

اسامي ايران لحاظ شود. 
   وظيفه سنگين مجمع 

اينكه در نهايت حق شرط ها مي توانند راهبردهاي 
كلي سياست نظام جمهوري اسامي را تأمين كنند 
يا تشللخيصي اسللت كه بر عهده مجمع تشخيص 
مصلحت نظام است. با اين حال تجربه برجام نشان 
داده است شايد بايد كمي با بدبيني تصميم گرفت 
و تسليم فشارهاي سياسي نشد، به خصوص آنكه 
اين روزها اخبللاري از نامه برخللي وزرا به مقامات 
عالي رتبه و اسللتعفاي آنان در صورت عدم تصويب 
لوايح فوق به گوش مي رسللد، اين مسئله است كه 

وظيفه مجمع را سنگين تر مي كند.

عضو هيئت رئيس�ه كميسيون     مجلس
اصل ۹۰ مجلس شوراي اسامي 
مي گويد: م�ردم مگر چق�در درآم�د دارند ك�ه بخواهند با 

نرخ هاي روزانه آن را تطبيق دهند. 
امير خجسته در گفت وگو با خانه ملت، با انتقاد از تاطم و التهاب 
در بازار، گفت: هر روز شاهد اين هستيم كه قيمت ها در راستاي 
معيشت مردم كنترل نمي شود، نرخ  گذاري و تثبيت بازار انجام 
نمي شود، مردم نگران هستند. كساني كه مسئوليت دارند و به 
مسئوليت خود عمل نمي كنند، مخصوصاً مسئوالن اقتصادي، 
به دنبللال عصباني كردن مردم هسللتند. وي بللا تأكيد براينكه 
مردم مگر چقدر درآمد دارند كه بخواهند با نرخ هاي روزانه آن 

را تطبيق دهند، مطرح كرد: مردم مطالبات شللان اين است كه 
آرامش و ثبات در بازار باشد، تثبيت قيمت ها در بازار وجود داشته 

باشد و نرخ گذاري ها مشخص شود. 
رئيس فراكسيون شفافيت و مبارزه با مفاسد اقتصادي با بيان اينكه 
قطعاً برخي از تاطمات بازار از خارج از كشللور هدايت مي شود، 
اظهار كرد: به عنوان مثال وقتي مي بينيم كه گوسفندهاي مولد 
از كشور خارج و به امارات، عمان و ديگر كشللورهاي عربي برده 

مي شود؛ گوسفندهايي كه هدف از توليد آنها توليدمثل و ايجاد دام 
سالم مولد است تا در آينده بتوانيم دام هايي با نژاد مرغوب داشته 
باشيم، اين حركات از خارج از كشور هدايت مي شود تا سال هاي 
آينده كشور با كمبود گوشت، مرغ و بسياري از كاالهاي اساسي و 

كمبود اوليه خوراكي مواجه شود. 
خجسللته ادامه داد: در خارج از كشور منافقين و استكبار جهاني 
توهماتي دارند و براي اينكه انقاب ما را كه به ۴۰سالگي رسيده 

است بي اثر جلوه دهند، تاش هايي مي كنند، البته خواب آنها تعبير 
نمي شود اما مسئوالن داخلي چرا اين رفتار را مي كنند؟ كساني كه 
مسئوليت دارند و قيمت ها را كنترل نمي كنند، آنها چرا اين كار را 

مي كنند و اين موضوع جاي سؤال و جاي بحث دارد. 
عضو هيئت رئيسه كميسيون اصل ۹۰ مجلس شوراي اسامي 
تصريح كرد: از همه مسئوالن مي خواهم نسبت به اين موضوع 
حساس باشند. هركسي در مسللئوليت خودش تاش كند و 
بي خيال نباشللد چراكه اين موضوع باعث تألم مردم مي شود، 
مسللئوليت را بپذيريللم و اقتصاد كشللور را مديريللت كنيم، 
نمي دانيم چرا در بعضي از مقاطع سللكوت وجللود دارد و اين 

سكوت براي چيست؟

رئيس فراكسيون شفافيت و مبارزه با مفاسد اقتصادي مجلس:
مسئوالن اقتصادي به دنبال عصباني كردن مردم هستند

سرنوشت CFT به تصميم مجمع تشخيص گره خورد

مجلس:برایFATFحقشرطتعیینمیکنیم

 امريكا حقوق بشر را 
براي ديگران مي سرايد

رئيس مجلس شوراي اسامي بازداشت 
خبرنگار شبكه خبري پرس تی وی را 
نمونه اي از سياست  ورزي هاي دروغين 

امريكا دانست. 
به گزارش تسللنيم، علللي الريجاني در 
جلسلله علني ديروز مجلس در سخناني 
ضمن محكوم كردن بازداشللت مرضيه 
هاشمي، خبرنگار شبكه خبري پرس تی وی توسط امريكا، اين اقدام 
را وحشلليانه توصيف كرد و گفت: برخورد غيرقانوني با اين خبرنگار 
نشان دهنده اين است كه امريكا حقوق بشر را براي ديگران مي سرايد 
و خود به سللبك دولت هاي پيرو خود در برخورِد با خاشقجي ملتزم 
اسللت. وي افزود: اگر حوادث مشابه و بسلليار ضعيف تر نسبت به اين 
حادثه كه در امريكا اتفاق افتاد يا حوادثي ضعيف تر نسبت به آنچه در 
فرانسه نسبت به تظاهرات كنندگان اتفاق افتاد، در ايران رخ مي داد، 
صداي دفاع از حقوق بشر اين كشورها، گوش عالميان را كر مي كرد. 
رئيس مجلس بازداشت خبرنگار شللبكه خبري پرس تی وی را نمونه 
ديگري از سياست ورزي دروغين در صحنه بين المللي دانست و گفت: 
اين مسئله نوعي مخفي كردن خشونت حكمراني امريكايي ها در لفافه 

الفاظ فريبكارانه است. 
الريجاني در بخش ديگري از سللخنانش به حادثه سقوط هواپيماي 
بوئينگ 7۰7 نيللروي هوايي ارتش اشللاره كرد و ضمن تسللليت به 
بازماندگان جانباختگان اين حادثه، اظهار داشللت: حادثه سوزناك و 
تأثركننده اي بود. به خانواده اين عزيزان تسليت مي گويم و از خداوند 
متعال علو درجات را براي آنها آرزومندم. وي ضمن اينكه به كميسيون 
عمران مأموريت داد تا ابعاد حادثه سقوط هواپيماي بوئينگ 7۰7 در 
نزديكي فرودگاه فتح را بررسي و آن را علت يابي كند، خطاب به اعضاي 
اين كميسيون، گفت: براي پيشگيري از اين حادثه، پيشنهادات الزم 
را با دستگاه هاي اجرايي پيگيري كنيد. رئيس مجلس در پايان ضمن 
تسليت به مناسبت فرارسيدن ايام فاطميه و شهادت حضرت فاطمه 
زهرا)س(، خاطرنشللان كللرد: بزرگي در مكتب فاطمي با گذشللت و 
فداكاري حاصل مي شللود. سللختي ها، كليد پيروزي هاست. تحمل 
ناگواري ها در زندگللي آن بزرگوار صحنه هاي تاريخللي براي پيروان 
آن حضرت رقم زد و امروز ملت ايران كه شيفته آن حضرت هستند، 

سربلندي خويش را در صراط فاطمي مي دانند.

قرار بود آراي نمايندگان مجلس شفاف شود، اما يك فوريت 
طرح آن در صحن علني رد ش�د و به رغم مطالبات مردمي 
براي شفافيت آراي نمايندگان، هيئت رئيسه مجلس مقابل 
درخواس�ت برخي از نمايندگان براي انتش�ار داوطلبانه و 
سيس�تمي آرای خود هم ايس�تاد و مخالفت ك�رد. هيئت 
رئيس�ه مجلس در كنار اكثريت نماين�دگان مجلس مقابل 
ش�فافيت ايس�تاده و اجازه نمي دهد مردم در جريان آرا و 
نظرات پنهاني نمايندگان خود در خان�ه ملت قرار بگيرند. 
به گللزارش راه دانللا، مخالفللت نمايندگان با شللفاف شللدن 
عملكردشللان در حالي اسللت كه بللا در نظر گرفتللن مزاياي 
متعدد شللفافيت مجلس، اين موضوع بايد تاكنون در اولويت 
بررسللي قرار گرفته و با رأي قاطع نمايندگان تصويب مي شد. 
برخي از اين مزايا عبارتند از: نظارت بهتر شللهروندان، افزايش 
نظارت احزاب و نهادهاي سياسي جامعه محور، افزايش نظارت 
رسانه ها، جلوگيري از انواع فسللاد پارلماني، پاسخگوتر كردن 
نمايندگان، افزايش آگاهللي و آموزش عمومي و تصميم گيري 
بهتر در انتخابات آينده. به عاوه تجارب جهاني در كشورهايي 
مثل كانادا، دانمارك، صربستان، گرجستان، تونس و... در حوزه 
شفافيت آرا نيز گواه اين امر اسللت. همچنين گزارش وضعيت 
شفافيت پارلمان هاي 3۹ كشللور از جمله ايران را مي توان در 
سايت beta. openparldata. org به صورت مقايسه اي با 

ساير كشورها مشاهده كرد. 
   پرهيز از شفافيت!

مردادماه 13۹7 بود كه طرحي با امضللاي ۲۹ نماينده با عنوان 
»طرح الحاق يك تبصره به ماده 1۲۲ آيين نامه داخلي مجلس 
شوراي اسامي« از طرف حسينعلي حاجي دليگاني نماينده مردم 
شاهين شهر در راستاي شفافيت آرای نمايندگان مجلس، تقديم 
هيئت رئيسه مجلس شد. بر اساس اين طرح اسامي افراد حاضر 
در رأي گيري ها به عاوه اعام نظر آنهللا بايد به  صورت عمومي 
منتشر شود. با اعام عمومي اين طرح و مشاهده حمايت تنها ۲۹ 
نماينده از آن، موجي از مطالبات عمومي در راستاي درخواست 
از نمايندگان براي حمايت از اين طرح شكل گرفت كه در نهايت 
سبب شد بيش از ۲۰۰ نماينده از اين طرح اعام حمايت كنند. 
در ادامه  تاش براي شللفافيت مجلس، نهايتاً در نشسللت علني 
1۴شللهريورماه مجلس، »يك فوريت طرح الحللاق دو تبصره به 

ماده 11۹ قانون آيين نامه داخلي مجلس« به رأي گذاشته شد. 
اين طرح امضاي 1۲۰نفر از نمايندگان را با خود داشت. در نهايت 
1۹۴ نماينده حاضر در جلسه با 5۹ رأي موافق، 1۰8 رأي مخالف 
و پنج رأي ممتنع از مجموع آرا، مخالفت خللود را با يك فوريت 
طرح شفافيت آرا اعام داشتند. نمايندگان حتي پس از رأي با اين 
درخواست كه آيا آرای شان نسبت به همين رأي گيري علني باشد 

يا خير نيز مخالفت كردند. 
رأي نيللاوردن فوريللت طللرح شللفافيت آرا مسللبب نقدها و 
پرسش هايي در جامعه شللد. از جمله يكي از نمايندگان گفت: 
»مقام معظللم رهبري چنللد روز پيش فرمودند كلله به غير از 
مسائل نظامي، امنيتي و اموري كه با دشمن مقابله دارد، هيچ 
رازي با مردم نبايد وجود داشته باشد، حال چگونه مي شود كه 
طرح شللفافيت آرای نمايندگان كه با امضاي بيش از ۲۰۰ نفر 

از نمايندگان ]البته تعداد امضاها كمتر بوده اسللت اما بيش از 
۲۰۰ نماينده از اين طرح حمايت كردند.[ وارد صحن مي شود، 
اما ناباورانه حتي يك فوريت آن نيز رأي الزم را كسب نمي كند، 

أيَن تذهبون؟«
   هيئت رئيسه مجلس سد راه شفافيت داوطلبانه

يك هفته پس از مخالفت نمايندگان مجلس با بررسي فوريت 
طرح شفافيت آرا، كمپيني تحت عنوان شفافيت آرا به راه افتاد 
و تعداد 1۰۰نفللر از نمايندگان حمايت خللود را از اين كمپين 

اعام داشتند. 
حسينعلي حاجي دليگاني در خصوص اين كمپين گفته است: 
»نمايندگاني كه به كمپين شللفافيت آرا پيوسته اند، در نامه اي 
به علي الريجاني رئيس مجلس، از وي خواسللته اند آرای شان 

به صورت علني و شفاف از سوي مجلس اعام شود.«

در مقابل درخواست نمايندگان مبني بر انتشار داوطلبانه آرا، يك 
عضو هيئت رئيسه مجلس بيان داشت كه »درخواست نمايندگان 
مبني بر اعللام آرای نمايندگاني كه داوطلب اعام آرای شللان 
توسط هيئت رئيسه مجلس پس از بررسي در جلسه هيئت رئيسه 
رد شده است. نظر هيئت رئيسه بر اين شد كه در آيين نامه داخلي 
مجلس، اعام داوطلبانه آرای نمايندگان از سوي هيئت رئيسه 
پيش بيني نشده ولي هر نماينده مي تواند مبادرت به انتشار آرای 
خود كند.« حال سللؤال اين اسللت كه هيئت رئيسه مجلس بر 
چه مبنايي چنين تفسلليري را از آيين نامه داخلي مجلس ارائه 
داده است؟ اين پرسشي است كه هيئت رئيسه درخصوص آن 
توضيحي نداد، البته در ذيل وظايف هيئت رئيسلله در ماده ۲۲ 
آيين نامه داخلي مجلس، به صاحيت تفسير آيين نامه داخلي 
مجلس از سوي هيئت رئيسه اين قوه هيچ اشاره اي نشده است. 
همچنين تنهللا در ذيل ماده 117آيين ناملله در خصوص »حد 
نصاب رأی گيری در مجلس، كميسلليون، كميته و شعبه« در 
موارد »اكثريت دو سوم نمايندگان حاضر«، به »تصويب آيين نامه 
داخلی مجلس و تفسير آن« اشاره  شده است. بر اين اساس تفسير 
آيين نامه داخلي مجلس تنها در حيطه شأن و وظايف نمايندگان 

و با اكثريت دوسوم آنهاست. 
از طرفي ديگر برخي از پيگيري ها و تاش ها براي انتشللار آرای 
نمايندگان موجب شده است تا موضوع »شفافيت مشاركت در 
رأي گيري نمايندگان« و »شللفافيت حضللور و غياب« آنان در 
دسللتور كار برخي از نمايندگان قرار گيرد. از سللويي اگر دليل 
هيئت رئيسه براي منتشر نكردن سيستماتيك آرای نمايندگان 
داوطلب، پيش بيني نشللدن اين مسللئله در آيين نامه داخلي 
مجلس باشد، انتشللار اطاعات حضور و غياب و عدم مشاركت 
نمايندگان در رأي گيري ها نيز در قانون آيين نامه داخلي مجلس 

پيش بيني نشده اما قرار است منتشر شود.
با اين وجود تاش برخي از نمايندگان براي انتشار اين اطاعات 
نشان از آن دارد كه سللكوت آيين نامه داخلي در اين باره براي 
انجام و پيشللبرد اصاحات در مجلس كافي اسللت. حال آنچه 
الزم اسللت، آگاهي افكار عمومي از داليل برخورد سللليقه اي 
هيئت رئيسه مجلس نسللبت به اين امور است. آيا هيئت رئيسه 
مجلس براي ايللن اقدام خود نبايد داليلللی قانع كننده به افكار 

عمومی ارائه دهد؟

مجلس نمي خواهد شفاف باشد!

گزارش  2

مهدی  پورصفا
   گزارش  یک 


