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«خدای متعال در روز قیامت ،از یکایک دقایق و اقدامات شما در این کار سؤال خواهد کرد .از همه آن تأییدها یا ردهایی
که میکنید ،سؤال خواهد کرد .اگر تأیید نکنید و بگویید پس حاال که این قدر سخت است ،کارت سفید میدهیم یا در
این مجلس بیطرف میشویم؛ از این هم سؤال خواهد کرد که چرا رأی ندادید؟ باید رأی دهید .وقتی که شما در امری
حَکَم هستید و برای تصمیمگیری جهت کاری بزرگ ،شما را در آن جا نصب کردهاند ،باید آن کار را انجام دهید .اگر انجام
هم ندهید ،مؤاخذه خواهید شد .اوّالً موظفید انجام دهید ،ثانیاً خوب و درست و متقن انجام دهید».
(مقام معظم رهبری)75/3/29 ،
جناب آقای دکتر علی الریجانی
رئیس محترم مجلس شورای اسالمی
باسالم و احترام
همانطور که مستحضرید نمایندگان مجلس شورای اسالمی در حقیقت وکالی مردم هستند و از طرف آنان مامور به انجام وظایف
نظارت و قانونگذاری شدهاند .یکی از الزامات انجام این وظایف حضور به موقع در جلسات صحن و کمیسیونهای مجلس ،رعایت
نظم و مشارکت فعال در مباحث و رأیگیریها توسط نمایندگان محترم است .در همین راستا نیز مقام معظم رهبری بارها به این
موضوع اشاره و از وضعیت نظم در ادوار مختلف مجلس گالیه کردهاند .اما متأسفانه غیبتهای پرشمار و عدم مشارکت برخی از
نمایندگان در رأیگیریهای صحن و کمیسیونهای مجلس همچنان ادامه دارد .مطالعات تطبیقی صورت گرفته و تجربیات جهانی
به خوبی نشان میدهد انتشار اطالعات حضور و غیاب و میزان مشارکت نمایندگان در رأیگیریها که زمینه نظارت عمومی را
فراهم میآورد بهترین مسیر برای کاهش بینظمی صحن و کمیسیونها و افزایش مسئولیتپذیری نمایندگان است.
مجموعه شفافیت برای ایران با درک حساسیتهای موجود و پیشبینی فشارهای ناشی از انتشار این اطالعات بر هیئت رئیس
محترم مجلس ،پیشنهاد میکند هیئت رئیسه محترم صرفا زمینه را برای انتشار این اطالعات بصورت داوطلبانه آماده کند.
تحقق این امر به لحاظ فنی و اجرایی بسیار ساده و قابل حصول است و قطعا کارشناسان توانمند معاونت فناوری مجلس بسادگی
از عهده این کار برخواهند آمد.
باتشکر
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