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هویت  اقتصاد  این  در  مــردم  یعنی  کنیم،  تحلیل 
کردند. نقش آفرینی می کنند. پیدا 

ــورس  حـــال مــمــکــن اســـت شــمــا بــگــویــی در ب
ــی در  ــ ــنــنــد، بـــلـــه، ول اشــتــبــاهــات بــســیــاری مــی ک
که برای مردم  بلندمدت شما این فرصت را داری 
می خواهی  گــر  ا کــه  کنی  ایــجــاد  را  عقالنیت  ایــن 
شرکت ها  این  روی  باشی،  داشته  شکوفا  اقتصاد 
کن،  سرمایه گذاری  این گونه  کــن،  سرمایه گذاری 
منتها وقتی هیچ پایه و اساسی برای حضور مردم 
نفعتان  به  بگو  شما  نــدارد،  وجــود  اقتصاد  این  در 
کار را بکند،  کار را بکنید، چطوری این  که این  است 
با  گفت وگو  بــرای  مبنایی  نـــدارد.  وجــود  مبنایی 
مردم وجود ندارد، وقتی شما شفافیت آرا نداری، 

گفت وگو با مردم نداری. مبنایی برای 
مثاًل من می خواهم بروم به مردم بگویم دایره 
حقوق های  است.  مهم  ملت  و  شما  برای  تجارت 
کشوری درآمد.  نجومی از قانون مدیریت خدمات 
گر شفافیت  ا کرد؟  اعتراض  و  کسی فهمید  آیا  ولی 
این  اعــالم مــی کــردم  و  وجــود داشــت من می رفتم 
دایمی  را  کشوری  خدمات  مدیریت  قانون  ــراد  اف
دزد  آن  فقط  هستم  بازیگر  هم  من  پس  اند.  کرده 
که بازیگر نیست. بعدش هم یک  یا نماینده فاسد 
وقتی  می گوید  کسی  چه  دارد،  وجود  دیگر  مسأله 
مضمحل  می گیرد  قــرار  این ها  مقابل  در  نماینده 
مــی شــود؟ چــرا ایــن قــدر یــک مــوجــود پست از یک 
آدم هایی  این ها  از  بسیاری  می سازید.  نماینده 
مقاومت  نفر   10 می کنند،  مــقــاومــت  کــه  هستند 
بدهیم،  مــدال  کنیم،  قهرمان  گر  ا را  نفر   10 کنند، 
می کنند،  مقاومت  هم  دیگر  نفر   10 بدهیم،  جایزه 

20 نفر دیگر هم مقاومت می کنند.
که خوب  یک اتفاق دیگر هم می افتد، افرادی 
ولی  بدهند،  رأی  ــت  درس می خواهند  و  هستند 
می آید،  آن هــا  به  فشار  و  می کنند  گیر  ساختار  در 
می توانند به راحتی رأی صحیح خود را بدهند. چرا 
کردم؟ زنجیره باید تکمیل  کید  مدام روی زنجیره تأ
دولت  مــردمــی ســازی  به  منجر  شفافیت  که  شــود 
عمومی  ــر  ام در  مـــردم  مــشــارکــت  بــه  منجر  بــشــود، 
چگونه  نمی افتد،  اتفاق  این  قانون  در  پس  شود. 
کنیم؟ یکی از راه هایش  کشور را حزبی  می خواهیم 

اینجا است.

تبصرهماده122
که حداقل پانزده نفر از نمایندگان  در مواردی 

ابتدا  دهند،  ورقه  با  مخفی  رأی گیری  درخواست 
ــواســـت رأی گــیــری  ــدون بــحــث نــســبــت بــه درخـ ــ ب
موضوع  اصــل  در  تصویب،  صــورت  در  و  می شود 
انجام  ورقــه  با  مخفی  رأی گیری  درخواست  مــورد 

خواهد شد.
تبصره  آن  شفافیت:  اندیشکده نماینده
ــزدخــواه  کـــردم. آقـــای نــجــابــت و ای را مــن اضــافــه 
و  کـــردم  ل  اســتــدال مــن  را  تــبــصــره  آن  نشستند، 
آرا  شفافیت  نکنید،  اضافه  را  تبصره  این  گر  ا گفتم 
جلو  انفجاری  که  چیزی  و  مــی رود  جلو  انفجاری 
که  بود  این  اعتقادم  من  دوم،  می شود.  بد  برود 
ایجاد  آرا  شفافیت  بــرای  ضربه گیر  کوتاه مدت  در 
خودم  هستم.  موافق  شما  نظر  با  هم  من  کنیم. 

روزمینی دارم  از مبنای  از مبنای فلسفی هم  هم 
کشور  کوتاه مدت به  می گویم این ممکن است در 
گذاشتیم  کوچک  ضربه گیر  یــک  مــا  بــزنــد.  ضربه 
که یک دیوار بتنی  منتها ضربه گیر؛ نه یک چیزی 

کردند. بکشند بعد بگویند آرا را شفاف 
نمایندهاندیشکدهامیرکبیر:این تبصره چه 

کاربرد دارد؟ جاهایی 
جایی  هــر  شفافیت: اندیشکده نماینده
را  دستشان  ما  کنند،  کــار  محرمانه  بخواهند  که 
که  بدهند  درخواست  نماینده   15 گذاشتیم،  باز 
اســت،  فــالن  و  فــالن  نفع  بــه  محرمانه کردن  آنجا 
ابتدا  گیرد.  صورت  محرمانه  صورت  به  رأی گیری 
گفته بودند رأی مطلق. این قدر آقایان فشار  به ما 

نفر  گفتم اسم همین 15  آوردند خدا شاهد است 
شده  ایجاد  که  طرحی  با  االن  باشد.  مخفی  هم 
می شود  مشخص  اسمشان  می دهند.  هم  هزینه 
رأی گیری هم شفاف می شود. طی یک یا دو سال 

آن آفات برطرف می شود.
مــســیــرش شــفــافــیــت تــوصــیــه نــامــه هــا اســت. 
عقیم تر  ایــن  از  آن هــا  اســت.  مهمانان  شفافیت 
توجه  درصـــد   80 نمی گویید  اینجا  مگر  هستد. 
شما  نظر  به  که  آرایــی  شفافیت  ایــن  نمی کنند؟ 
که مردم  این قدر عقیم است و هنوز معلوم نیست 
اثرگذار  تــازه  این  می شود،  جذب  نظرشان  چقدر 
چیزی  روی  دست  بــروم  من  چطور  حاال  نیست، 

که وضعیت مبهم تری دارد؟ بگذارم 

ما سراغ شفافیت حقوق و مزایا رفته بودیم. 
بعد  هم  روحانی  آقــای  دستور  افتاد؟  اتفاقی  چه 
به  رهبری  داشــت.  وجــود  نجومی  حقوق های  از 
گفت  هــم  مملکت  ایــن  شخص  باالترین  عــنــوان 
روشــن  مـــردم  بـــرای  نجومی  حــقــوق هــای  مسأله 
نشده است. اتفاقًا نقطه شروع را روی شفافیت آرا 
و  کردیم  مزایا شروع  و  ما روی حقوق  نگذاشتیم. 
کردیم، حال موضوع  بخش های دیگر را هم شروع 

گرفته دگر تقصیر ما نیست. شفافیت آرا 
نمایندهدوماندیشکدهامیرکبیر:یک بحث 
چند  می خواستم  گفتید  شما  کــه  مبنایی  روی 
که  بکنم  مــی خــواهــم  را  بحث  ایــن  بگویم.  نکته 
کشور از چه مسیری می گذرد؟ اینکه از چه  توسعه 

    من بحثم اینجا است می گویم باید 
فضای  اســت؟  شکلی  چه  ایــران  ببینیم 
چه  ایــران  اقتصادی  اجتماعی  سیاسی 
مردم  می خواهیم  اگــر  ما  اســت؟  شکلی 
در  تصمیم سازی  و  تصمیم گیری  در  را 
است  جنس  ایــن  از  کنیم  دخــیــل  کــشــور 
که به مردم فضای باز اقتصادی بدهیم 
قدرتمند شوند. بعد آن موقع اگر قدرت را 
کردید  مصوب  قانون  بعد  کــردی،  توزیع 
بـــرای مــردم  کــه نوشتید حــقــوق و مــزایــا 
این  کــه  دارد  کسی وجـــود  شــفــاف شــود 
است  سال  سه  االن  ولی  کند  پیگیری  را 
از  ــه  ن نــمــی کــنــد،  پیگیری  هــیــچ کــس  کــه 

اصولگرایان نه از اصاح طلبان. 


