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 اگر در دستگاه قضا شفافیت نباشد، در کجا باید باشد!
حســن نوروزی، نایب رئیس کمیســیون قضائــی و حقوقی 
مجلس، به عنوان پیشنهاد دهنده گفت: بر اساس قانون اساسی 
مکالمات قوه مقننه از ســویی مانند برگــزاری دادگاه ها باید از 
طریق رادیو پخش شود. اگر در دستگاه قضا شفافیت نباشد، در 
کجا باید باشد؟ متأسفانه در حال حاضر وکال را به دادگستری ها 
راه نمی دهند و با آنها با توهین برخورد می شــود. او ادامه داد: 
یکی از مهم ترین نکات این است که عملکرد مراکز قوه قضائیه 
به جز مواردی که قانون اساســی اعالم کرده، باید شفاف شود و 
محاکمات باید علنی باشد؛ مگر آنکه به تشخیص دادگاه منافی 

عفت باشد؛ سیر محاکمات قوه باید شفاف و علنی شود.
محســن زنگنه در مخالفت با پیشــنهاد نــوروزی گفت: در 
عبارت قوه قضائیه شــامل دادگستری ها و شرکت های تابعه یا 
وابسته به آنهاســت، اگر ضمیر آنها را به آن تغییر دهیم، بهتر 
اســت و ضمیر به قوه قضائیه برمی گردد و در بحث دادگستری 
و دیوان عالی و دادســتانی کل اگر ضمیر آنها را فرض بگیریم، 
شــمولیت را می رســاند و نیازی به آوردن تک تــک این موارد 

نیست.
 تنها مباحث امنیتی و هسته ای باید سری نگه داشته شود

معین الدین ســعیدی، نماینده مردم چابهــار، در موافقت با 
پیشنهاد نوروزی گفت: بحث شفافیت و نظارت دو رکن اصالح 
ســاختاری سیســتم قضائی است و می طلبد شــفافیت شامل 
همه ارکان این قوه از جمله دادگاه انقالب شــود و تنها مباحث 
امنیتی و هسته ای باید سری نگه داشته شود و در کشور ما باید 
اصل بر شــفافیت باشــد. او ادامه داد: مردم و اصحاب رسانه 
باید در جریان آنچه در دستگاه قضا می گذرد، قرار گیرند و رکن 

شفافیت در دستگاه قضا بسیار مهم است.
محمدصالح جوکار، رئیس کمیسیون امور داخلی و شوراها، 

در مخالفت با پیشــنهاد نوروزی گفت: این موضوع در نشست 
هفته گذشــته مجلس هم مطرح بود و ما در فرایند رســیدگی 
به پرونده ها شــفافیت نمی خواهیم، بلکــه همه آرای قطعی 
دادگاه های انقالب و مراکز انقالب را شفاف خواهیم کرد و رأی 
قطعــی، نهایی و حفظ شــئونات و کرامت افــراد برای ما مهم 
اســت؛ البته همه اطالعات محکومان و مفسدان اقتصادی به 
صورت شــفاف در دســترس مردم قرار می گیــرد و رأی نهایی 

دادگاه ها باید مالک باشد.
شفاف سازی  معادن  از  استفاده  به  اتمی  انرژی  سازمان  ورود 

شود
در ادامــه جلســه دیروز مجلس شــورای اســالمی، بند 5 
ماده 1 طرح شــفافیت قوای ســه گانه با موضوع مستثنا شــدن 
ســازمان انرژی اتمی، نیروهای مسلح و وزارت اطالعات از این 
طرح بررســی و پس از بحث و گفت وگوهای صورت گرفته، به 
پیشنهاد رئیس مجلس برای بررســی بیشتر به کمیسیون امور 
داخلی و شــوراها ارجاع داده شــد. محمدرضا صباغیان بافقی 
به عنوان پیشــنهاددهنده مستثنا شــدن موارد طبقه بندی شــده 
ســازمان انرژی اتمی در طرح شفافیت قوای سه گانه گفت: در 
طرح شفافیت قوای ســه گانه به دنبال شفافیت عملکرد همه 
دستگاه ها، شوراها، ســازمان ها و نهادها هستیم؛ اما در تبصره 
ردیــف 1-5 و ســازمان انرژی اتمی، نیروهای مســلح و وزارت 
اطالعات مســتثنا شــده اســت و ما پیشــنهاد دادیم که موارد 
طبقه بندی شــده و آنچه محرمانگی الزم دارد، مستثنا شود. او 
ادامه داد: در برخی از موارد الزم است که شفافیت ایجاد شود؛ 
به عنوان مثال شــرکت های اقتصادی و همچنین سازمان انرژی 
اتمی زمین های زیادی را به عنوان اینکه تشعشع دارند، تصاحب 
کرده و ســنگ آهن اســتخراج و آن را می فروشــند و مشخص 
نیست چقدر ســنگ آهن فروخته شده اســت و حتی مسئوالن 

شهرســتان هم اطالعــی از این موضوع ندارنــد و این موضوع 
ربطی به محرمانگی و طبقه بندی ندارد.

علــی بابائی کارنامــی در مخالفــت با این پیشــنهاد گفت: 
خوشــحالیم که طرح شــفافیت قوای ســه گانه در دستور کار 
مجلس و مــورد اســتقبال مردم قــرار گرفته اســت و زمانی 
کــه می خواهیم شــفافیت ایجاد کنیم، باید بر اســاس اســناد 

طبقه بندی شده خط قرمزهایی را داشته باشیم و حفظ کنیم.
محسن زنگنه در موافقت با پیشنهاد صباغیان گفت: سازمان 
انرژی اتمی در یک تا دو سال گذشته بر اساس برخی قوانین که 
تفســیر به رأی است، روی برخی معادن دست گذاشته با اعالم 
اینکه معدن مشکوک است و ممکن است اورانیوم داشته باشد؛ 
بنابراین باید بــه این موضوع ورود کرد. او ادامه داد: ســازمان 
با احتمــال وجود اورانیوم با معادن قــرارداد می بندد و برخی 
محصوالت را اســتخراج می کند. بسیاری از معدن کاران یکباره 
با مانع جدید مواجه شــدند و ســازمان با امنیتی کردن مسئله 
جلــوی فعالیت آنهــا را گرفته و می گوید باید قــرارداد منعقد 
کنید و در عواید معدن ســهیم شده و ســنگ اورانیوم و طال را 
به فروش می رســاند. برای رفع موانــع تولید که نباید به موانع 
اضافــه کنیم. زنگنه یادآور شــد: البته مباحث امنیت و ســری 
باید محرمانه باشــد؛ اما اینکه سازمان انرژی اتمی روی معادن 
خصوصی دســت بگذارد و عواید آن را کسب کند و پاسخ گویی 
نداشــته باشد، درست نیســت. ما حفظ محرمانگی را در مورد 
انرژی هســته ای باید مورد توجه قرار دهیم؛ اما سایر موارد باید 

شفاف باشد.
و  اســتانی  عمران  توســعه  و  تعاونی  شــرکت های  عملکرد 

شهرستانی شفاف می شود
همچنیــن در ادامه جلســه دیروز، بر اســاس ردیف 5 ماده 
1 طــرح مذکور همه مؤسســات خصوصی عهــده دار خدمات 

عمومی ازجمله شــامل مراکز و کانون های وکالی دادگستری، 
کانون کارشناســان رســمی دادگستری، ســازمان نظام پزشکی 
جمهوری اسالمی ایران، سازمان های نظام مهندسی، اتاق های 
بازرگانی، صنایع، معادن و کشــاورزی ایــران، اصناف و تعاون، 
مؤسســات اعتباری و شــرکت های بیمه غیردولتی و همچنین 
ســازمان های مردم نهــاد و خیریه ها و شــرکت های تعاونی و 

توسعه عمران استانی و شهرستانی شدند.
علیرضــا ســلیمی، عضو هیئت رئیســه مجلــس، به عنوان 
پیشــنهاد دهنده عبارت مذکور ضمن گرامیداشت سالروز فتوای 
تاریخی میرزای شــیرازی علیه استعمار و فتوای تاریخی حرمت 
تنباکو گفت: بســیاری از شــرکت های توســعه عمران استانی 
و شهرســتانی که با اموال عموم مردم تأســیس شــده و مردم 
ســهامداران آن هســتند و مجلس هم امتیازات ویــژه به آنها 
داده، ریخت و پاش های عجیب و غریبی دارند و هیئت  مدیره های 
آن هیچ گزارشــی ارائــه نمی دهند؛ حتی برخــی از گروه های 
سیاسی به دلیل ارتباط با مســئوالن هیئت مدیره این شرکت ها 
در مقر آنها فعالیت های سیاسی غیرمحسوس انجام می دهند. 
او افزود: این شــرکت ها به حزب های خاموشــی با درآمدهای 
عجیــب و امتیازها و حقوق هــای باالی مدیــران عامل تبدیل 
شــده اند؛ بنابراین شــفافیت عملکرد آنها ضروری است. جبار 
کوچکی نژاد در مخالفت با این پیشنهاد متذکر شد: ما در جریان 

بحث شفافیت نباید دایره شمولیت این قانون را گسترده کنیم.
در ادامه نمایندگان در موافقت با پیشــنهاد حســن نوروزی، 
نایب رئیــس کمیســیون قضائــی، درخصوص الحــاق عبارت 
»شعب تعزیرات حکومتی بدوی و تجدیدنظر« به بند )پ( ماده 
2 بخش ب طرح شفافیت قوای سه گانه و دستگاه های اجرائی 
و ســایر نهادها بــا 129 رأی موافــق، 57 رأی مخالف و 14 رأی 
ممتنع از مجموع 250 نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.

الزام به شفافیت در تعزیرات حکومتی
حسن نوروزی در توضیح پیشــنهاد خود با اشاره به ساختار 
تعزیرات حکومتی و تعیین رئیس آن توســط وزیر دادگســتری، 
گفت: این ســازمان در همه شهرســتان ها اداره و شعب بدوی 
و تجدیدنظــر دارد؛ اما هیچ کس از عملکرد آنها در کشــور خبر 
ندارد و اگر ما درباره پرونده های قاچاقی که در شعب تعزیرات 
حکومتی بررســی می شود، سؤال کنیم کســی پاسخ گو نیست. 
نایب رئیس کمیســیون قضائی و حقوقی مجلس افزود: مردم 
باید بدانند چه پرونده های قاچاقی در دادسرا و چه پرونده هایی 
در شــعب تعزیرات بررســی می شــود، همچنین بایــد بدانند 
چه کســانی منفصل از خدمت شــدند تا اقدامــات تعزیرات از 
بازدارندگــی الزم برخوردار باشــد. شــفافیت تعزیرات در واقع 

سازندگی دارد.
موسی غضنفرآبادی، رئیس کمیســیون قضائی و حقوقی 
مجلــس، در مخالفــت با این پیشــنهاد گفت: تمــام قضات 
عالقه مند هستند رأی صادره شان به صورت شفاف اعالم شود؛ 
امــا با حیثیت و آبروی مردم نباید بازی کرد؛ کما اینکه در ماده 
2 این طرح به شــفافیت عملکرد مراجع قضائی اشــاره شده 
اســت و آمده همه آرای قطعی دادگاه های عمومی و انقالب 
مراجــع قضائی و غیرقضائی با رعایت موازین امنیتی شــفاف 
می شــود. او همچنین یادآور شــد این طرح تنها در کمیسیون 
اصلی بررسی شده و نظر کمیسیون های فرعی درباره آن اخذ 

نشده است.
کمال علیپور خنکداری در موافقت با پیشنهاد مذکور یادآور 
شد: ما قرار اســت شفافیت را در کشــور نهادینه کنیم و قوای 
سه گانه در اتاق شیشه ای قرار گیرند. سازمان تعزیرات حکومتی 
به ثبــات اقتصادی و مبارزه با قاچــاق کاال و ارز کمک می کند؛ 
بنابراین شفافیت عملکرد شــعب بدوی و تجدیدنظر تعزیرات 
حکومتی به امنیت اقتصادی و ثبات آن در کشور کمک می کند.

فقط آرای قطعی اعالم خواهد شد
ســیدغنی نظری خانقاه در جریان بررســی این پیشــنهاد به 
استناد اصل 39 قانون اساسی در اختیاری، گفت: هتک حرمت 
افرادی که به حکم قانون دســتگیر، تبعید یا زندانی می شوند، 
نادرســت است؛ بنابراین طرح این پیشــنهاد موجب از بین بردن 
آبــروی مردم خواهد شــد؛ چرا که ممکن اســت کســی که به 
گران فروشی یا کم فروشی متهم شــده، پس از برخورد قضائی 
توبه کند و اصالح شــود. قالیباف ضمن اینکه این اخطار را وارد 
ندانست، در پاسخ به این نماینده گفت: بر اساس آنچه در ماده 
2 این طرح پیش بینی شــده، تنها آرای قطعی اعالم خواهد شد 
و قرار نیست تمام اطالعات شخصی فرد در دسترس عموم قرار 
گیــرد. حقوق دانان و وکال به موجب شــفافیت در جریان نحوه 
حکم فرد خاطی قرار می گیرند. همچنین در بند پ ماده 2 طرح 
مذکور آمده اســت که همه آرای قطعــی دادگاه های عمومی 
و انقــالب و همچنیــن مراجــع غیرقضائی و شــعب تعزیرات 
حکومتــی بدوی و تجدیدنظر با رعایــت موازین امنیتی و حفظ 

اطالعات شخصی انجام خواهد شد.

نمایندگان در بررسی طرح شفافیت قوای سه گانه به دستگاه عدلیه رسیدند

تصمیم مجلس برای شفافیت 
ترازوی عدالت

بهارستان نشــینان در نشست دیروز پارلمان به بررسی طرح شفافیت قوای سه گانه پرداختند و دادگاه انقالب و 
دادسراها و ســازمان زندان ها را نیز ملزم به رعایت شفافیت کردند. طبق مصوبه دیروز بر اساس بند اصالحی، 
عملکرد مراکز قضائی مانند دادگاه انقالب و دادســرا مگر در مواردی که ســری بودن الزم است، مشمول طرح 
شــفافیت قوای سه گانه می شود. مجلس شــورای اسالمی در موافقت با پیشنهاد حســن نوروزی، نایب رئیس 
کمیســیون قضائی، با اصالح بند 3 ماده یک طرح شفافیت قوای سه گانه با 133 رأی موافق، 81 رأی مخالف و 

اناهشت رأی ممتنع از مجموع 250 نماینده حاضر در صحن موافقت کرد.
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