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چهل و چهارمین همایش روایت عهد با موضوع«شفافیت ،تنها راه پاسخگویی مسئولین به مردم»
با حضور انبوه مهدی یاوران در سالن رفاه برگزار شد.
در ابتدای جلسه استاد رائفی پور با ذکر این نکته که بدون اثبات ایدئولوژی تشیع نمی توان به
آرمانهای مهدویت جامه عمل پوشاند ،هدف از برگزاری این جلسه را بررسی مشکالت جمهوری
اسالمی و چگونگی حل آنها در راستای دفاع از کیان تشیع و به تبع آن امام تشیع بیان کردند.
ایشان سخنان خود را با تمسک به نامه پنجاهم امام علی (ع) خطاب به امیران سپاه خود آغاز
کردند و اخطار دادند که در نتیجه سرمشق قرار ندادن نصایح موالی متقیان ،جمهوری اسالمی به
نظامی ناکارآمد تبدیل خواهد شد که به موجب آن بزرگترین تهدید کشور یعنی سلب اعتماد
عمومی پدیدار میگردد.
استاد رائفی پور نظام کنونی جمهوری اسالمی ایران را دارای چهار مشکل عمده دانستند
(ناکارآمدی دستگاههای دولتی در شناسایی وظایفشان ،وجود فسادهای سیستمی و فردی،
فساد از جنس اسراف و تبذیر وعدم مشارکت مردم در سطوح مختلف حاکمیتی) و اظهار داشتند
تنها راه حل این مشکالت شفاف سازی در همه زمینهها (طبعا به استثناء مسائل امنیتی) است.
ایشان در ادامه جلسه اهداف و آثار شفافیت را به شرح ذیل بیان داشتند:
بهترین ابزار برای پاسخگوییباال رفتن کارآمدیکاهش فسادافزایش اعتمادبهینگی سیستمافزایش سطح و کیفیت تصمیماتافزایش خبرگی تصمیماتکاهش تصمیمات فردی و جناحیافزایش توقعاتاستاد همچنین اطالعات و فناوری اطالعات ،قانون ،فرآیند ،فرهنگ و ورود برخی فناوری ها و
دانشها را به عنوان ابزار ایجاد شفافیت معرفی کردند.
استاد رائفی پور در بخشی از سخنانشان نتایج و آثار عدم شفاف سازی در طی این سالها در
کشور را با ذکر مثال هایی بررسیکردند:
اشتباهات آماری و تضاد و ناهماهنگی بین اطالعات ارائه شدهتضاد در آمارهای معوقات بانکیعدم شفاف سازی و شناخت پیرامون فعالیت های مسئولیناشتباهات فاحش در ارائه آمارهای مربوط به کاالهاو وارداتسیستم اشتباه یارانه ها-اختالل در نظام مالیاتی کشور

ایشان با تأکید بر وظایف و نقش نمایندگان مجلس در شفاف سازی و اعتماد سازی
عمومی ،بخش عمده ای سخنانشان را به تشریح وظایف نمایندگان و همچنین وظایف مردم در
قبال انتخاب نمایندگان اختصاص داده و شرایط نابسامان مجلس جمهوری اسالمی ایران را
با کشورهایی از قبیل آمریکا ،اتحادیه اروپا ،هند ،تونس ،عراق ،گرجستان ،نیوزلند ،استرالیا،
یونان ،بحرین ،کنیا ،روسیه ،فنالند و رژیم اشغالگر فلسطین مقایسه کردند.
عالوه بر این استاد رائفی پور فهرستی از مطالبات به حق مردم از نمایندگان مجلس تهیه کرده
که در ادامه عنوان میگردد:
در کمیسیون
شفافیت طرحها و حمایت کنندگان شان در کمیسیون هاشفافیت حاضران در جلسات کمیسیون هاچکش کاری طرح هاشفافیت مذاکرات در کمیسیونمشارکت نمایندگان در امور کمیسیونکیفیت استدالل نمایندگانشفافیت پیرامون میهمانان کمیسیون هاشفافیت آرای اعضای کمیسیون به طرحها و لوایحدر صحن علنی مجلس
نمایندگان در کدام جلسات شرکت داشته اند.مشخص شدن نمایندگان نامنظم در جلساتمیزان مشارکت نمایندگان در جلسات و طرح هاشفافیت مشروح مذاکرات صحن علنی مجلسامکان اشتراک روزنامه رسمیاطالعات باید به روز و رایگان داده شودارائه اطالعات به تفکیک سخنرانان و با قابلیت جستجوی آسانشفافیت جایگاه نمایندگان در صحن علنی مجلسشفافیت آرای نمایندگان در صحن علنیویدئوی صحن و کمیسیون هاپیش از مجلس (در رابطه با این مبحث استاد رائفی پور سایت هایی مانند ,Vote smart,
political galaxy, vote easy govtracksرا به عنوان نمونه های کارآمد معرفی کردند)
شفافیت وعدههای انتخاباتیشفافیت منابع مالی رقابتهای انتخاباتیشفافیت میزان و ترکیب هزینه کرد رقابت های انتخاباتیهمچنین به واسطه مجلس موارد ذیل میبایست شفاف سازی شود:
شفافیت حقوق و مزایای نمایندگانشفافیت هدایای دریافتیشفافیت توصیه نامهها و میهمانانالزم به ذکر است در طول جلسه مصاحبهها و ویدئوهای متعددی پیرامون تخلفات
مودیان مالیاتی ،بیمه ها ،بانکها و گمرکات ،وزرای دولت و اوضاع نامناسب سالمت اداری پخش
گردید که اغلب برگرفته از مصاحبه های مسئولین با برنامههای صدا و سیما بودند.

استاد رائفی پور در پایان با ذکر مزایای شفاف سازی اطالعات (ابزار احقاق حق مردم ،ابزار
ارزیابی ،مشورت ،مشارکت در عمل ،ابزار افزایش کارآمدی و مبارزه با فساد) ایجاد شفافیت
اطالعات را در ابتدا وظیفه مسئولین و نمایندگان دانسته و سپس صدا و سیما و باالخره خود
مردم را مسئول ایجاد شفاف سازی در کشور معرفی کردند و تشکیلکمپینهای درخواست
شفاف سازی از نمایندگان مردم را بسیار موثر دانستند.
بخشی از نامه پنجاهم امیرالمؤمنین(ع) به امیران سپاه:
«آگاه باشید که حق شما بر من آن است که جز اسرار جنگی هیچ رازی را از شما پنهان ندارم و
کاری را جز حکم شرع بدون مشورت شما انجام ندهم ودر پرداخت حق شما کوتاهی نکرده و در
وقت تعیین شده بپردازم و با همه شما به خوبی رفتار کنم».

