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نوشت  را  آرا  شفافیت  ح  طر ایران،  برای  شفافیت 
ح به  کــه ایـــن طـــر ولـــی انــتــظــار چــنــدانــی نــداشــت 
ح  طر چــرا  اینکه  ــاره  ــ درب بــرســد.  تصویب  مرحله 
باید بگویم به خاطر این  آرا نگاشته شد  شفافیت 
بــود. در مــرداد  کــه طرحی رادیــکــال و ســاده  بــود 
اعــالم  را  ح  طــر ایــن  حاجی دلیگانی  آقــای   ،1397
ح  کنش هایی رو به رو شد. با اینکه طر که با وا کرد 
صــورت  بــه  بسیاری  نمایندگان  و  داشــت  فــوریــت 
هنگام  در  ولی  بودند  کرده  حمایت  اعالم  شفاهی 
و  دادنــد  آن  به  رأی  نفر   59 حــدود  تنها  رأی گیری 
فوریت آن رأی نیاورد. در طول این چند سال نیز 
ح  مطر مختلف  زمینه های  در  مختلفی  ح های  طر
شد ولی هیچ کدام راه به جایی نبردند. به همین 
داخلی  آیــیــن نــامــه  تــدویــن  کمیسیون  در  دلــیــل 
کمیته ای برای شفافیت آرا تشکیل داده  مجلس، 
ایــران،  بــرای  شفافیت  اندیشکده های  از  که  شد 
پــژوهــش هــای مجلس  حــکــمــرانــی شــریــف و مــرکــز 
ــه ایـــن مسأله  ــه ب ک ــد  ــردن ک افــــرادی حــضــور پــیــدا 
دقیق پرداخته شود و برایند نظرات، مثبت بودن 
ح آقای  شفافیت آرا را نشان می داد. پس از آن، طر
که  طرحی  در  اما  گرفت  قرار  مبنا  حاجی دلیگانی 
در نهایت تصویب شد، دخل و تصرفاتی شده بود 
که  بیان شد  و  نداشت  اولیه  ح  به طر ارتباطی  که 
رسیده اند  نتیجه  ایــن  به  کارشناسان  نظر  طبق 
آقای  مدتی  از  پس  نبود.  گونه  ایــن  که  حالی  در 
ح  را مطر تقنینی  آرای نظام  ح شفافیت  وکیلی طر
که  نهادی  هر  که  بــود  نموده  بیان  آن  در  که  کــرد 
شفاف  رأی هــایــش  باید  هست  تقنینی  نظام  در 
زیرا  داشــت  اساسی  قانون  ایــراد  ح  طر این  شــود. 
مانند  نهادهایی  برای  قانون گذاری  حق  مجلس 
ح هم حتی  مجلس خبرگان را نداشت ولی این طر
سر  بر  یازدهم  مجلس  که  آن  از  پس  نشد.  وصول 
ح در همان ابتدا اعالم وصول شد  کار آمد، این طر
در مجلس  تحول  دنبال  به  نمایندگان جدید  زیرا 

جدید بودند.
نمایندهاندیشکدهسیاستگذاریامیرکبیر:
گلوگاه را دارد  بعضی وقت ها یک قانون می آید یک 
تغییر می دهد و این میزان اثرگذاری اش خیلی زیاد 
است؛ به نظر من شفافیت آرا از این جنس قوانین 
است. از این جهت وقتی ما راجع به چنین قانونی 
با این وزن و اهمیت جمع بندی نداشته باشیم، 
قضیه  خیلی  که  است  این  معنایش  و  دارد  معنا 
که  کی است، یعنی دارد قانونی جلو می رود  خطرنا

روبه روی  را  مخالفان  و  موافقان  حرف های  وقتی 
همدیگر می گذاریم نمی توانیم به یک سمتی نظر 

دهیم.

نقدهایاولیه
امیرکبیر  سیاست گذاری  اندیشکده  نماینده 

کرد: ح  کلی مطر در ابتدای جلسه، 2 نقد 

1.زمینهمطرحشدنطرحشفافیتآرای
اصال  نظرم  به  قانون  این  شدن  ح  مطر بستر 
نماینده های  گفتید  شما  نیست،  خوبی  فضای 
ــا مــردمــی  ــه م ک کــنــنــد  جــدیــد مــی خــواهــنــد ثــابــت 
ح خیلی پر سروصدا  آرا یک طر هستیم؛ شفافیت 
به  و  مــی شــونــد  آن  متوجه  مـــردم  همه  کــه  اســت 
که  نیست  مهم  برایشان  نمایندگان  دلیل  همین 
خواهد  اثراتی  چه  و  چیست  قانون  این  محتوای 
گذاشت و تنها به دنبال تصویب آن هستند. مثل 
که ما به برجام داشتیم و می گفتیم دولت  نقدی 
توافق  این  بگوید  ممکن  قیمت  هر  به  می خواهد 
امضا شود و مهم نیست اصال چه چیزی داخل آن 

نوشته شده است.

2.شفافیتهدفاستیاابزار؟
و  مــســألــه مــحــوری  دارد.  وجـــود  رویـــکـــرد  دو 
ــوری؛ یــک زمـــان ابــتــدا مــســألــه ای مانند  ــح ــزارم اب
به  آن  حل  بــرای  و  دارد  وجــود  مجلس  بی نظمی 
ــزار  اب چند  اســت  ممکن  کــه  هستیم  ــزار  ابـ دنــبــال 
وجود داشته باشد و شفافیت یکی از آن ها باشد. 
کاری  یعنی  می شود؛  هدف  ابزارمحوری  نیز  گاهی 
هستیم  آن  شدن  حل  دنبال  به  که  مسأله ای  به 
به  آن  از  و پس  رفته  ابــزار  به دنبال  و فقط  نداریم 

تاریخچهطرحشفافیتآرا
تشکر  ضمن  شفافیت: اندیشکده نماینده
پیرامون  نشست،  ایــن  بــرگــزاری  و  شما  دعــوت  از 
در  ــار  ب اولــیــن  بگویم  بــایــد  آرا  شفافیت  تاریخچه 
فتحی  آقای  توسط  آرا  شفافیت  ح  طر  1396 سال 
را  ح  طر این  مجلس  اما  کرد،  پیدا  راه  مجلس  به 
اندیشکده  نکرد. در مردادماه 1397  اعالم وصول 

ــوری هــدف  ــحــ ــزارمــ ــ ــز اب ــی گـــاهـــی ن    
می شود؛ یعنی کاری به مسأله ای که به 
دنبال حل شدن آن هستیم نداریم و فقط 
به دنبال ابزار رفته و پس از آن به دنبال 
حال  در  مــی رویــم.  مسأله  کـــردن  پــیــدا 
حاضر انگار خود شفافیت آرا هدف شده 
که  نمایندگان می پرسیم  از  است. وقتی 
شفافیت چه مشکلی را حل خواهد کرد 
می گویند اصا ابزار نیست بلکه خودش 

هدف است. 


