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حتمًا از این داستان مستثنی نیست و به نظر من 
یکی از حساس ترین شاخص های شفافیت است که 
که  کشور وجود داشته باشد؛ مجلسی  می تواند در 
که شفاف  شفاف باشد زمین تا آسمان با مجلسی 
آراء  کــردن  شفاف  تک بند  همین  دارد،  فرق  نباشد 
مسیر حرکت مجلس را عوض می کند و مسیر حرکت 
کشور است؛  مجلس هم به معنای مسیر ریل گذاری 
لذا ما با یک تصمیم خیلی جدی مواجه هستیم اما 
احساس می کنم خیلی عادی انگاری نسبت به بحث 

شفافیت آرا می شود.

کــهدربـــــارهقــانــون بــاتــوجــهبــهمــبــاحــثــی
ــیــانمــیشــودمــانــنــدایــنــکــهقــانــون انــتــخــابــاتب
نمایندگان ورود موجب کــه نیست گــونــهای بــه
افراد برخی ورود از و وهوشمندشود متخصص

کندواینامرنهایتًاباعث غیرمتخصصجلوگیری
کهجوروانیبررویآنهابهشدتتأثیر میشود
راجع باشت و گچساران نماینده مانند بگذارد
بهفشار راجــع ایشاندرفضایمجازی مطلب
خبرساز اخیر روز چند در کــه مجلس در روانـــی
شد؛باتوجهبهایننکات،نسبتوتأثیرمسئله
وضعیت در نمایندگان استقالل بر آرا شفافیت

مجلسکهداریمراتببینبفرمائید.
پرنیان:من نقل قولی از یکی از نماینده ها )یکی 
از نماینده های مطرح مجلس همین دوره( بیاورم؛ 
بودند  کــه خــودشــان جــزء مخالفان طــرح  ایــشــان 
گر این طرح تصویب شود من یک طرح  می گفتند ا
ارائه می دهم که از فردا می خواهم حقوق معلم ها را 10 
میلیون بیشتر کنم یا حقوق بازنشسته ها را 10 میلیون 
کسی جرئت دارد به این رأی ندهد؟  کنم. آیا  بیشتر 
که  من هم می شوم نماینده محبوب و آن هایی هم 

به این طرح نمی خواهند رأی بدهند نماینده های 
بعدی  ــای  دوره ه در  بازخورد  این  می شوند.  منفور 
مجلس هم خودش را نشان می دهد یعنی در برخی 
ولــی در  اســت  کشور  به صــالح  که در ظاهر  طرح ها 
منافع  برای  بخواهم  گر  ا رساند،  خواهد  ضرر  باطن 
کشور رأی بدهم، همه روی تابلو می بینند و احتمال 
دارد پایگاه رأیم ریزش کند. در نتیجه رفتار نماینده ها 
به مرور عوض می شود و به تدریج نماینده ها وقتی 
می بینند نفر به نفر دارد آراءشــان شفاف می شود و 
این امر مانع رأی آوری مجددشان می شود، مطمئن 
باشید که روی رفتارشان تأثیر خواهد داشت و ممکن 

کند. است رأیشان را عوض 
فرد  کــه  اســت  ایــن  نگاه  دنیا  جــوامــع  تمام  در 
کارش این نیست فرق دارد.  که  متخصص، با فردی 
باید نماینده  مــردم  که  اصــاًل به خاطر همین است 
روم  مانند  کــه  ــود  ب ایــن  از  غیر  ــر  گ ا کنند.  انتخاب 
باستان می گفتیم همه مردم راجع به همه مسائل 
مغازه دار  که  عزیزمان  هم وطن  آن  کنند؛  اظهارنظر 
است، آن عزیزی که کشاورز یا کارگر کارخانه است مگر 
کند.  که مسائل را تخصصی بررسی  چقدر وقت دارد 
می گوییم شما بیایید یک نفر را انتخاب کنید که این 
کارش بررسی تخصصی  آدم تخصص بیشتری دارد و 
گر قرار باشد آن هایی که این  این مسائل است. حال ا
فرد را انتخاب کردند هر روز در تصمیمات تخصصی او 
کنند و اثرگذاری داشته باشد این  بخواهند دخالت 

مسئله چه وجه تخصصی ای پیدا می کند؟

کهنمایندهمجلسمیشودچقدر فــردی 
دارایاستقاللاستوباشفافیتآرااستقاللش
تاچهحدیامکانداردمخدوشمیشود؛برای
وکیل مجلس، منتخب که میشود مطرح مثال
کاماًلمطلع کارهایاو مردماستومردمبایداز

باشند.
مطرح  کــه  بحث هایی  از  دیگر  یکی  پــرنــیــان:
و  کردیم  انتخاب  که ما وکیل  می شود همین است 
کاری می کند؛ من در  باید بدانیم وکیلمان دارد چه 
حقیقت ندیدم این بحث یک مثاًل منبع مشخص 
داشته باشد، یا مثاًل جایی راجع به آن بحث شده 
ــردم در  کــه نماینده مـ بــاشــد  اثــبــات شــده  بــاشــد و 
باید  که  موکل  ــرای  ب اســت  وکیل  همچون  پارلمان 
این  ما  گــر  ا باشد.  داشته  اطــالع  کارهایش  همه  از 
است.  ک  خطرنا خیلی  بپذیریم  اصــل  عنوان  به  را 
آیا  اســت،  مــردم  وکیل  نماینده،  می گوییم  ما  وقتی 

کمیسیون امنیت ملی هم باید تمام  نماینده های 
در  را  مــی شــود  مــطــرح  کمیسیون  در  کــه  مسائلی 
کمیسیون امنیت ملی  اختیار مردم قرار دهند؟ نه 
که بحث های تخصصی  کمیسیون های دیگر  بلکه 
کرسی های  که بسیار پیگیر بحث  می کنند. رهبری 
که رشد دادن جامعه  آزاداندیشی بودند و می دانید 
ایــن وجود  با  ایشان اســت.  کــالن  رویکردهای  جــزو 
گفتند  و  کردند  صحبت  آمدند  که  می بینید  بارها 
و  کــوچــه  و  رســانــه  کــف  جــای بحث های تخصصی 
محیط  در  باید  تخصصی  بحث  بــرای  نیست؛  ــازار  ب
محیط  در  تخصصی  بحث  چــون  بــرویــد؛  تخصصی 
کار تخصصی را هم  عوامانه آسیب زننده است و آن 
خراب می کند؛ این یک منطق خیلی واضح است. در 
که اخیرًا آقا با نماینده ها داشتند به  همین صحبتی 
که جامعه تحت تأثیر  گفتند جاهایی هست  وضوح 
سمت  آن  به  می خواهد  و  می گیرد  قــرار  جــوی  یک 
کنید به اینکه چه جوی  برود؛ شما نباید اصاًل توجه 
نشوید؛  جوگیر  اصطالح  به  و  شده  کم  حا جامعه  بر 
این حرف خیلی مهمی است، جوگیر نشوید یعنی 
را مطالبه  اینکه فضای عمومی جامعه دارد چیزی 
قائل  این  به  و رهبری هم  اشتباه است  که  می کند 
و  وکیل  لذا بحث  امکان وجــود دارد.  این  که  است 
موکل و این داستان ها نیست؛ حتی در مورد خود 
دادگــاه  در  الیحه  یک  می خواهید  شما  وقتی  وکیل 
شما  الیحه نویسی،  می کند  شروع  وکیل  و  بنویسید 
او می گوید شما چه  یا  به آن می گویید چه بنویسد 
چه  شما  مــی گــویــد  او  کــه  اســت  معلوم  بنویسید؟ 
یک  باید  ما  پس  دارد.  تخصص  او  چون  بنویسید؛ 
بحث های  و  تخصصی  بــحــث هــای  بــیــن  تفکیک 
عمومی قائل باشیم؛ بله در الیه عمومی، این جامعه 
تعیین  را  کشور  حرکت  مسیر  کــه  هستند  مـــردم  و 
می کنند. این هم در ارزش های اولیه انقالب بوده، 
گفتار رهبری بوده و  گفتار امام بوده، هم در  هم در 
کالن تا حد خوبی به  واقعًا هم به نظر من در سطح 
باالخره  برجام است،  آن عمل شده؛ مثالش بحث 
را تقریبًا  کشور  کالن ما مسیرهای حرکت  در سطح 
مطابق آنچه مردم خواستند حرکت دادیم و باید نگاه 
که خواسته های مردم چیست؛ اما وقتی این  کنیم 
این  کنیم  نباید شــروع  که  در الیه تخصصی می آید 

بحث ها را وسط جامعه مطرح کنیم.

کهبحث بهمسئلهتبصرهذیلمــاده122
به بــپــردازیــم؛ میکند مطرح را مخفی ــیــری رأیگ

ــن  ایـ از  کـــــــدام  هــــر  بـــــــرای  ــد  ــ ــای ــ ب    
شفافیت هایی که پیشنهاد می کنیم مثل 
شفاف بودن حضور و غیاب نماینده ها، 
کمیسیون،  مذاکرات  شرح  بودن  شفاف 
شفاف  طــرح هــا،  وضعیت  بــودن  شفاف 
آن هــا  تــک  تــک  مجلس،  مهمانان  بــودن 
کلی  باید بررسی شود؛ اینکه ما به طور 
اشتباه  اســـت  خـــوب  شفافیت  بگوییم 

فاحشی است. 


