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اواًل ما نتوانستیم رفتار نماینده را درست تعریف کنیم 
ثانیًا  نماینده ای،  چه  یعنی  خوب  نماینده  یک  که 
رفتاری  کدهای  به  و  کرده  را جزئی  رفتار  این  اینکه 
دهیم،  قــرار  نماینده ها  اختیار  در  و  کنیم  تبدیلش 
کار  یعنی اینکه بیاییم روی ضمانت اجرای آن هم 
این  در  نماینده ها  حتمًا  که  کنیم  تضمین  و  کنیم 
داستان  ایــن  از  خــارج  و  می کنند  حرکت  چارچوب 
کنند هزینه هایی برایشان در پی خواهد  گر حرکت  ا
داشت. ما دراین الیه به نظر می آید که مشکل جدی 
که راجــع به مجلس  داریــم؛ پس تقریبًا بحث هایی 
شکل می گیرد عمدتًا ناظر به همین کنترل رفتارهای 
نمایندگان  به خصوص  و  نامطلوب داخــل مجلس 

است.
که  گفتید اصــاًل مسئله مجلس چیست  اینکه 
ما برویم راجع به شفافیت؛ این خیلی سؤال خوبی 
و  نمی شود  پرسیده  االن  ســـؤال  ایــن  اصـــاًل  اســـت، 
که  که از ابتدا همین منتخبینی  نکته اش این است 
در دور جدید االن نماینده هستند، پاسخ را روی میز 
گفتند شفافیت آرا نمایندگان؛ باید  گذاشتند؛ یعنی 
کدام مسئله پاسخ می دهید؟ شما  پرسید شما به 
کنید شاید یک نفر دیگر پاسخ بهتری  آن را مطرح 
مجلس  مسئله  می فرمایید  اینکه  بــاشــد؛  داشــتــه 
چیست، باید سوالی باشد که اولین روز مجلس راجع 
به آن بحث شود، نه اینکه شفافیت آرا نمایندگان را 
تصویب کنیم؛ شما ابتدا باید فکر کنید که مسئله تان 
کــردن آن مسئله، هــزار و  چیست، شاید بــرای حل 
کشور  یک راه داشته باشد. ما باید به همه مسائل 
گر به جای اینکه  نگاه مسئله محور داشته باشیم. ا
مسئله  حل  ــزار  اب روی  شویم،  متمرکز  مسئله  روی 
متمرکز شویم ممکن است به جای آنکه مسائلی را 
که می توانستیم با ابزارهای خیلی ساده تر حل کنیم، 

از ابزارهای پرهزینه و گران قیمت استفاده کنیم.
که عرض  آرا؛ همانطور  راجع به خود شفافیت 
کنترل رفتار  کردم مسئله اصلی مجلس امروز، بحث 
که آیا این  نماینده هاست. حاال سؤال پیش می آید 
کنترل  کنترل رفتار نماینده ها صرفًا با یک ابزار قابل 
دهیم  پاسخ  باید  دارد؟  مختلفی  راه هـــای  یا  اســت 
که راه های بسیار متفاوتی دارد و اصاًل شاید باید به 
مسائل اساسی تری بپردازیم. مثاًل یکی از مسائلی که 
که آن قوانینی  خیلی جدی مطرح شده این است 
باشد  بــازدارنــدگــی  دارای  نماینده ها  رفتار  بــرای  که 
به  ناظر  مجازات های  اســت.  نشده  تدوین  درســت 
سبک  مجازات های  بسیار  هم  نماینده ها  تخلفات 

نماینده ها  مصونیت  بحث  اســت.  غیربازدارنده  و 
اسم  به  دیگری  بحث  دارد؛  زیــادی  خیلی  ابهامات 
تعارض منافع هست؛ ما تا نتوانیم منافع نماینده ها 
کنیم نمی توانیم حتی مسائل  کنترل  و  را مدیریت 
کنیم؛ برای مثال رصد جریان مالی  اولیه را هم حل 
نماینده ها؛ تا نتوانید جریانات مالی خود نماینده و 
را رصد  اعضای خــانــواده، بستگان درجــه یک شان 
جلوی  می خواهید  چطور  کنید  حل  را  مسائلش  و 
میان  ایــن  در  بله  بگیرید؟  را  دیگر  مفاسد  از  خیلی 
که  ابزارهای بسیار قدرتمند است  از  شفافیت یکی 
کنیم؛ اما  می توانیم جاهای مختلف از آن استفاده 
بررسی  را  ابزارها  این  تمام  جامع،  نگاه  یک  با  باید 
بهترین  می تواند  شفافیت  که  نقطه ای  آن  و  کــرده 
کارکرد را داشته باشد از آن استفاده کنیم. اینکه مدام 
شبیه  اســت،  خــوب  شفافیت  بگوییم  کنیم  کید  تأ
ابــزار چکش خوب است  که بگوییم مثاًل  این است 
کنیم؛ خب  و مدام روی خوب بودن چکش تبلیغ 
کوبیدن میخ خوب است، اما برای باز  چکش برای 
کنید  کردن پیچ شما نمی توانید از چکش استفاده 
هم  شفافیت  کنید؛  استفاده  پیچگوشتی  از  باید  و 
دارم  قبول  گرچه  ا است  ابــزار  یک  ابزارها  باقی  مثل 
ابــزار  و  کمتر توسعه اش دادیـــم  که ما  اســت  ــزاری  ابـ
کم هزینه با یک رویکرد اجتماعی است؛  قدرتمند و 
یعنی مجموعًا ابزار بسیار قدرتمندی است؛ اما شاید 
جاهایی الزم نباشد که ما از شفافیت استفاده کنیم. 
با این توضیح من مــی روم ســراغ بحث شفافیت آرا 

نماینده ها.
یکسری  اواًل  نماینده ها  آراء  در بحث شفافیت 
پیش  مسئله  ایــن  پیرامون  حاشیه ای  بحث های 

که برای یک نهاد تخصصِی تصمیم گیِر ریل گذاِر  آمده 
در  خــودمــان  اینکه  اســـت؛  ک  خطرنا بسیار  کــشــور 
که ابعاد و اقتضائات اجرایی آن را ندیدیم  وعده ای 
کنیم  را اجرا  باید چگونه آن  اینکه  بدمیم و بعد در 
این  متأسفانه  اســـت.  ک  خطرنا خیلی  کنیم  گیر 
یعنی  اســـت؛  ــتــاده  اف آرا  بــه شفافیت  راجـــع  اتــفــاق 
تبدیل  عمومی  مطالبه  به  را  ایــن  نماینده  عزیزان 
شرایط  در  آن  واقعی  اقتضائات  با  که  حاال  و  کردند 
واقعی مجلس مواجه می شوند، مسائل پشت پرده 
تدریج  به  را دیدند  پنهان مجلس  و  پیدا  و مسائل 
که داستان به این سادگی نیست  متوجه می شوند 
و اقتضائات و آسیب های جدی ای ممکن است در 

کامل آرا وجود داشته باشد. بحث شفاف سازی 
اواًل  چیست؟  اقــتــضــائــات  و  آســیــب هــا  آن  امــا 
گفته  االن  کــه  شکلی  ایــن  بــه  دنیا  در  آرا  شفافیت 
همه  می گویند  عــده ای  االن  نشده؛  اظهار  می شود 
عقب  جهانی  غافله  از  ما  فقط  و  کرده اند  اجــرا  دنیا 
مانده ایم؛ اصاًل اینگونه نیست. من خودم مقاله ای 
کرده  کشور دنیا را بررسی  که 92  کرده بودم  را مطالعه 
کشور دنیا به طور  کشور دنیا حدود 20  بودند از 92 
کامل و شفاف، آرا پارلمانشان را اعالم می کردند؛ ثانیًا 
مطالعات بسیاری روی بحث شفافیت آرا پارلمان کار 
که  ــد و در آنجا توضیح دادنــد  تحلیلی انجام داده ان
گر ما آرا نماینده های پارلمان  طی چه مکانیسمی ا
پارلمان  کــارایــی  کــاهــش  بــه  منجر  کنیم  شــفــاف  را 

می شود.
اینکه  از  قبل  مــن  کــه  اســت  ایــن  بعدی  نکته 
مشخص  را  خـــودم  مــوضــع  شــویــم  بحث  ایــن  وارد 
افزایش شفافیت در مجلس  کاماًل موافق  کنم؛ من 
ایــن موافقت  کنار  در  امــا  اســالمــی هستم.  شـــورای 
کدام از این  که باید هر  قیودی دارم. قیدم این است 
شفاف  مثل  می کنیم  پیشنهاد  که  شفافیت هایی 
بـــودن حــضــور و غــیــاب نــمــایــنــده هــا، شــفــاف بــودن 
وضعیت  بــودن  شفاف  کمیسیون،  کرات  مذا شرح 
تک  تک  مجلس،  مهمانان  بــودن  شفاف  طرح ها، 
کلی بگوییم  آن ها باید بررسی شود؛ اینکه ما به طور 
که  اســت  فاحشی  اشــتــبــاه  اســت  خــوب  شفافیت 
امــروز حتی نهادهای به ظاهر پژوهشی و  متأسفانه 
می شوند؛  مرتکب  را  اشتباه  این  هم  اندیشکده ها 
هریک از این مــوارد، شرایط خاص خودش را دارد؛ 
تک تک این شاخص ها باید در یک فرآیند هیجانی 
گر مزایای آن  که ا کارشناسی و بررسی شود  و منطقی 
کنیم. شفافیت آرا هم  بر هزینه هایش می ارزید اجرا 

کشور نگاه     ما باید به همه مسائل 
به  اگـــر  بــاشــیــم.  داشــتــه  مــحــور  مسئله 
اینکه روی مسئله متمرکز شویم،  جای 
شویم  متمرکز  مسئله  حــل  ــزار  ــ اب روی 
ــه مسائلی  ــک آن بـــه جـــای  اســـت  مــمــکــن 
خیلی  ــزارهــای  اب بــا  می توانستیم  کــه  را 
پرهزینه  ابزارهای  از  کنیم،  حل  ساده تر 
مساله  در  کنیم.  استفاده  گران قیمت  و 
مشکل  که  کنیم  فکر  باید  ابتدا  مجلس 
چیست؟ شاید هزار  و یک راه برای حل 

آن وجود داشته باشد.


