
 

 

 

 

 

 

 ییردها ای دهاییکار سؤال خواهد کرد. از همه آن تأ نیو اقدامات شما در ا قیدقا کیکایاز  امت،یمتعال در روز ق یخدا»
در  ای میدهیم دیقدر سخت است، کارت سف نیپس حاال که ا دییو بگو دینکن دییسؤال خواهد کرد. اگر تأ د،یکنیکه م

 یکه شما در امر ی. وقتدیده یرأ دیبا د؟ینداد یهم سؤال خواهد کرد که چرا رأ نیاز ا م؛یشویم طرفیمجلس ب نیا
. اگر انجام دیآن کار را انجام ده دیاند، بابزرگ، شما را در آن جا نصب کرده یجهت کار یریگمیتصم یو برا دیحَکَم هست

 «.دیدهخوب و درست و متقن انجام  اًیثان د،یانجام ده دیشد. اوّالً موظف دیمؤاخذه خواه د،یهم نده
 (29/3/75 ،ی)مقام معظم رهبر                                                                                                         

 جناب آقای دکتر علی الریجانی

 رئیس محترم مجلس شورای اسالمی
 

 و احترام باسالم
 فیمردم هستند و از طرف آنان مامور به انجام وظا یوکال قتیدر حق یاسالم یمجلس شورا ندگانینما دیهمانطور که مستحضر

 تیمجلس، رعا یهاونیسیحضور به موقع در جلسات صحن و کم فیوظا نیاز الزامات انجام ا یکیاند. شده ینظارت و قانونگذار
 نیبارها به ا یمقام معظم رهبر زیراستا ن نیمحترم است.  در هم ندگانیتوسط نما هایریگیأنظم و مشارکت فعال در مباحث و ر

از  یپرشمار و عدم مشارکت برخ یهابتیغ متأسفانهاند. اما کرده هینظم در ادوار مختلف مجلس گال تیموضوع اشاره و از وضع
مطالعات تطبیقی صورت گرفته و تجربیات جهانی  همچنان ادامه دارد. مجلس یهاونیسیصحن و کم یهایریگیأدر ر ندگانینما

که زمینه نظارت عمومی را  هایریگیدر رأ ندگانیمشارکت نما زانیو م ابیانتشار اطالعات حضور و غدهد به خوبی نشان می
  پذیری نمایندگان است.ها و افزایش مسئولیتنظمی صحن و کمیسیونآورد بهترین مسیر برای کاهش بیمیفراهم 

بینی فشارهای ناشی از انتشار این اطالعات بر هیئت رئیس های موجود و پیشمجموعه شفافیت برای ایران با درک حساسیت
 اطالعات بصورت داوطلبانه آماده کند.  نیانتشار ا یرا برا نهیزمصرفا محترم  سهیرئ ئتیهکند محترم مجلس، پیشنهاد می

 یمجلس بسادگ یساده و قابل حصول است و قطعا کارشناسان توانمند معاونت فناور اریبس ییو اجرا یامر به لحاظ فن نیا تحقق
 کار برخواهند آمد. نیاز عهده ا
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  جهت استحضار:رونوشت 
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