
تیر و مرداد 1399      شماره اول          119 پارلمان

باعثحساسیت تبصرهخــودش ایــن نظرشما
کنیمو گرهمهطرحهاراشفاف نمیشود؟مثاًلا
یکمسئلهمهمیرایکدفعهبخواهیمغیرعلنیو
غیرشفافکنیمبیشتربازخوردمنفیازسویمردم
ندارد؟برایمثالنمایندگانموضوعحساسیمثل
گرانشدنبنزینرامیخواهندتصویبکنندوبرای

فرارازفشارروانیآن،طرحراغیرشفافمیکنند.
که  اواًل  شــمــا  اســـت،  همین  دقــیــقــًا  پــرنــیــان:
وقتی این باب را باز می کنید باید راجع به تک تک 
مخفی سازی هایی که بخواهید انجام دهید پاسخگو 
نشود  ایجاد  داشت  امکان  که  حساسیتی  و  باشید 
ما  ایجاد می کنیم.  با دســت خــودمــان  را خــودمــان 
که امکان  داریم راجع به آدم هایی صحبت می کنیم 
نماینده ای  وگرنه  دارد  وجــود  آن هــا  به  راجــع  خطا 
به  ــاری  ک و  می گیرد  نظر  در  را  ملی  منافع  فقط  کــه 
البی های پشت پرده ندارد چه شفافیت آرا باشد و 
چه نباشد رأی درستش را می دهد؛ ما دربــاره رفتار 
نماینده هایی صحبت می کنیم که ممکن است اسیر 
این آلودگی های حاشیه مجلس شوند؛ این فرد در 
که شفاف ســازی در آن بــرای مــردم اهمیتی  بحثی 
که بخواهد رأی می دهد؛ در آن  ندارد، به هر سمتی 
حاالتی هم که موضوع پوپولیستی است یعنی ظاهر 
نفع اصحاب  به  باطنش  امــا  مــردم  نفع  به  موضوع 
که هم مــردم و هم  قــدرت اســت، به همان چیزی 
تنها  رأی مــی دهــد.؛  ــد  قــدرت رضایت دارن اصحاب 
نهادهای  آن  خواسته های  که  است  حالت  یک  در 
و  می شود  متفاوت  مردم  خواسته های  از  قدرتمند 
که منفعت در آن است  در این حالت فرض می گیریم 
که خواسته مردم محقق شود. سؤال می کنیم: چند 
که  طرح در طول یک سال، در مجلس وجود دارد 
این حالت را داشته باشد؟ به نظر من بیش از یک 
عدد نیست و همین یک یا دو موضوع را خیلی راحت 
که در مجلس  کسی  مخفی سازی می کنند. باالخره 
قدرت داشته باشد، قدرت البی گری داشته باشد یا 
گر بخواهد  ا باشد  سرحلقه جریانات اصلی مجلس 
 50 رأی  راحتی  به  می تواند  دهــد  انجام  را  کــار  ایــن 
کند و وقتی  که مخفی سازی  درصد مجلس را بگیرد 
کند دوبــاره برمی گردیم به نقطه اول.  مخفی سازی 
یعنی هزینه هایش را پرداختیم و حاال موقع سودش 
نمی توانیم  ما  نیامد.  گیرمان  ســودی  شد،  که  هم 
اصاًل  یعنی  بــرداریــم،  را  رأی  مخفی سازی  مکانیسم 
کرد، چون باالخره رأی گیری های  کار را  نمی شود این 
پس  هست؛  مجلس  کار  دستور  در  حتمًا  محرمانه 

که در چنین مواقعی این  که شما زدید  این حرفی 
می  التهاب آفرینی  خـــودش  ــاره  ــ دوب مخفی سازی 

کندکامال فرمایش درستی است.

گرفتنمزایا،معایبوجوانبآن، بادرنظر
ایــنطــرحبهصالح بهنظرشمادرحـــالحاضر
یا بگیرد بایداصالحاتیصــورت یا کشورهست
گرنظر کلیمهیانیست.ا فعاًلشرایطبرایآنبه
راهکارهای چه است آن افتادن تعویق به شما

جایگزینیدرنظردارید؟
که ما داریم  که اواًل  پرنیان:داستان این است 
را در  از آسیب ها  را می بینیم و خیلی  مجلس فعلی 
شرایط مجلس فعلی نمی توان متوجه شد. ما فکر 
و  باشد  مجلس  ایــن  اســت  قـــرار  همیشه  می کنیم 
شما  اما  شــود؛  آرا  شفافیت  از  استفاده هایی  چنین 
که دوران این مجلس به پایان می رسد  کنید  فرض 
که  بود  خواهیم  مواجه  بعدی  مجلس های  با  ما  و 
ممکن است درگیری های سیاسی و نظری شان کاماًل 
متفاوت باشد و بحث هایی در حوزه های فرهنگی، 
حجاب، عفاف، خانواده، زنان و امثال این ها مطرح 
که همین االن حساسیت های زیادی راجع به  شود 
آن ها وجود دارد و رسانه های معاند روی آن تبلیغ 
آن وقــت  به طــرح شــود.  تبدیل  بخواهد  و  می کنند 
که جلوی چنین طرح هایی چقدر سخت  می بینیم 
که ممکن است  یعنی طرح هایی  ایستاد.  می توان 
بخواهد  نماینده ای  که  باشد  داشته  زیــادی  هزینه 
کند و رأی مخالف بدهد؛ آن وقت  جلویش قد علم 

باید آنجا چه کاری کنیم؟
کردم تا به  با مجموع نکاتی که خدمتتان عرض 
حال پیشنهاد جایگزینی ندیدم و نه تنها پیشنهاد 
پیشنهاد  بــرای  هم  تالشی  بلکه  ندیدم  جایگزینی 
جایگزین ندیدم و حتی ماقبل آن اصاًل بحثی راجع 
به پیشنهادات اصالحی مطرح نمی شود زیرا راجع 
به آسیب ها چیزی مطرح نمی شود؛ االن شما سری 
به رسانه ها بزنید، تقریبًا تمام رسانه ها متفق القول 
از بحث شفافیت آرا حمایت می کنند، البته طبیعی 
ک  خــورا دنبال  و  هستند  رسانه  آن هــا  هست،  هم 
که در  آن هایی  اتفاقًا  و  رسانه ای خودشان هستند 
تصمیم گیری های مجلس ذی نفع هستند و دوست 
نفوذ  نماینده ها  تصمیمات  بر  بیشتر  هرچه  ــد  دارن
کنند و اثرگذار باشند خوشحال هستند و همه جوره 
که  اما مسئله این است  در این داستان می دمند؛ 
اصاًل بحثی از سمت مخالف ها شکل نمی گیرد و این 

امر مثال بارز تأثیر فشار افکار عمومی است؛ چندین 
جدی  مخالف  کــه  دارنـــد  وجـــود  مجلس  نماینده 
هزینه های  پذیرش  جرئت  اما  هستند  آرا  شفافیت 
که  ــد  ــدارن ن را  آن  رســانــه ای  و  اجتماعی  عــمــومــی، 
نمی خواهم  مــن  کنند؛  مــطــرح  را  آسیب هایشان 
کنیم یا صد  بگویم حتمًا طرح را یا صد درصــد لغو 
که االن یکسری  کنیم؛ بحثم این است  درصد اجرا 
مخصوصًا  می رسد،  کسی  هر  ذهن  به  آسیب هایی 
که تجربه داشتند، باید بنشینیم راجع به  آن هایی 
که باید  کنیم، این ها آسیب هایی است  این ها فکر 
راجع  که  است  سواالتی  شود،  داده  آن هاجواب  به 
به حال  تا  پاسخ داده شــود. من  باید  این طرح  به 
پیشنهاد مناسب جایگزین راجع به طرح شفافیت 
آرا که این آسیب ها را در آن پوشش داده باشد ندیدم 
که االن مطرح است به همین  و با این طرحی هم 

نظرم  به  و  هستم  مخالف  ــردم  ک عــرض  که  دالیلی 
کاماًل موافق  گرچه من  کار خارج شود.  باید از دستور 
که حتمًا باید طرح جامع تدریجی شفافیت  هستم 
هم  خودمان  ما  و  بگیرد  قــرار  کار  دردستور  مجلس 
پیشنهاد  و  هستیم  مسئله  ایـــن  حــامــی  و  پیگیر 
اما  بودیم.  مجلس  شفافیت  شاخص های  دهنده 
که باید به بحث شفافیت نگاه  نکته مهم این است 
جامعی شود؛ ده ها مورد شفافیت درمجلس هست 
راجع  را  این آسیب ها  از  اجــرا شود هیچ یک  گر  ا که 
حداقل  یعنی  ــرد؛  ک مطرح  خیلی  نمی توان  آن  به 
آسیب های جدی ای ندارند. اما از طرح شفافیت آرا 
آسیب های جدی ای به ذهن می رسد؛ باید راجع به 
این ها صحبت و بررسی شود، پیشنهادات جایگزینی 
که این آسیب ها را پوشش دهد ولی وقتی باب  بیاید 
که نمی توان  گفت وگو بسته شود طبیعی است  این 

امیدی هم داشت که مسائلش حل شود.

که اصًا بحثی از     مسئله این است 
این  و  نمی گیرد  شکل  مخالف ها  سمت 
عمومی  افکار  فشار  تأثیر  بــارز  مثال  امر 
وجــود  مجلس  نماینده  چندین  ــت؛  اس
آرا  شفافیت  جـــدی  مــخــالــف  کــه  ــد  ــ دارن
هزینه های  پذیرش  جرئت  امــا  هستند 
را  آن  رســانــه ای  و  اجتماعی  عــمــومــی، 

ندارند. 


