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کردن مسأله می رویم. در حال حاضر  دنبال پیدا 
از  آرا هدف شده است. وقتی  انگار خود شفافیت 
را  مشکلی  چه  شفافیت  که  می پرسیم  نمایندگان 
بلکه  نیست  ابــزار  اصال  می گویند  کرد  خواهد  حل 

خودش هدف است.
زمینه  در  شفافیت: اندیشکده نماینده
گر  ا و  هستم  مــوافــق  شما  بــا  نیز  بــنــده  زدگـــی  جــو 
اتفاق  بیایند  چشم  به  بخواهند  مثاًل  نمایندگان 
ــیــم مــســألــه  ــوی گـــاهـــی مــی گ ــی  ــ خـــوبـــی نــیــســت ول
تغییری  دهیم  نشان  آن  با  که  دارد  وجود  خوبی 
شاید  نکنیم،  نیت خوانی  امــا  اســت.  شــده  ایجاد 
این  بــه  و  کــرده انــد  حالجی  را  مسأله  نمایندگان 
گر  ا ولــی  اســت  خوبی  ح  طــر که  رسیده اند  نتیجه 
با  بر ما مسّلم شود چنین چیزی هست بنده هم 
که نقطه مقابلش  شما موافق هستم. اما باید دید 
چیست؟ نقطه مقابلش یک مجلس آرمانی است 
تفکر  و  تأمل  دقیق،  مسایل  و  آمــار  بر  مبتنی  که 
مجالس  در  نیست.  چیزی  چنین  هرگز  می کند؟ 
مــردم  بــه  نمی خواستند  کــه  همان طور  هــم  قبل 

کار خاصی هم نکرده اند. کنند،  چیزی را اثبات 
نــیــز باید  بـــودن  ــزار  ــ اب ــا  ی ــا هـــدف  ب ــطــه  در راب
که  است  گونه  این  منطقی  فضای  در  کنم  عرض 
برای  ابــزار  دنبال  به  و  می کنیم  ح  مطر را  مشکلی 
حل آن می رویم. در حال حاضر، فضا یک فضای 
دنبال  به  هم  کمیت  حا گــر  ا و  نیست  منطقی ای 
نهایت  در  موضوع،  یک  در  باشد،  مشکالت  حل 
آنکه  از  پــس  هــم  آن  را  مــســألــه  دو  ــا  ی یــک  ســالــی 
ما  کند.  حل  کــرد،  ساده سازی  شدت  به  را  آن هــا 
یا  کلیدواژه ها  می کنیم  تــالش  مــردم  با  تعامل  در 
نزدیک  جامعه  عــمــوم  فهم  بــه  کــه  را  مفاهیمی 
بگذاریم  دغدغه هایشان  در  و  اولویت ها  در  شود 
استفاده  مــردم  نیروی  از  ساختار  اصــالح  ــرای  ب و 
ساختار  در  را  خودمان  که  می خواهیم  گر  ا کنیم. 
که ساختار چنین  کنیم  ببینیم و ساختار را اصالح 
گر نیرویی از بیرون هستید  اجازه ای را نمی دهد و ا
شما  پشتوانه  کنید،  اصــالح  را  آن  می خواهید  که 
گر قدرت مردمی بود شما  چیست؟ پشتوانه شما ا
را ندارید.  ایــن دیــوان ســاالری  اثــرگــذاری در  تــوان 
کنید  استفاده  مردمی  پشتوانه  از  می خواهید  گر  ا
اما ما  را ندارند.  پتانسیل فهم همه مسائل  مردم 
این  را درگیر  که ذهن مردم  پتانسیل داریم  چقدر 
به  از ساختار  ج  باید در خار کنیم؟ پس  مشکالت 
گر فردی بخواهد اصالحی  دنبال اصالح باشیم و ا

این  طول  در  و  دارد  پشتوانه  به  نیاز  بدهد  انجام 
اســت  شـــده  ــزار  ــرگ ب ــادی  ــ زی کمپین های  ســال هــا 
توده  وارد  که  شده اند  موفق  آن هــا  چندتای  ولی 
که  است  بــوده  این  هنر  حقیقت  در  شوند.  مــردم 
شود.  مسأله  مــردم  ذهــن  در  مجلس  کــار،  ایــن  با 
وقتی نتیجه خوب است چه اشکالی دارد؟ شاید 
خوشایند  ظاهر  به  می افتد  دارد  که  هم  اتفاقاتی 
بــزرگ  اتــفــاق  یــک  عمل  در  امــا  نیست،  خیلی ها 
حرکت  سمت  این  به  دارد  تاریخ  بیشتر  می افتد؛ 
در  کــه  اتفاقاتی  لــزومــًا  تــاریــخ  فلسفه  در  می کند. 
ولی  نیستند،  مثبتی  اتــفــاقــات  می افتند  لحظه 
برآیند و برآورد این اتفاقات، اتفاقات مثبتی است؛ 
که تاریخ به  فالسفه غرب و شرق همگی معتقدند 

سوی خیر در حرکت است.
کتابی مشهور  فردی به نام الکسی دوتوکویل 
که  زمانی  در  او  دارد.  آمریکا  در  دموکراسی  نام  به 
پشت  انقالب های  و  اســت  آشــوب  دل  در  فرانسه 
برای  بــود،  کــرده  متزلزل  بسیار  را  جامعه  هم  سر 
نظام  با  و  می رود  متحده  ایاالت  به  آمریکا  بررسی 
مقدمه  در  ایشان  مــی شــود.  روبـــه رو  متحول تری 
را  فرانسه  اتــفــاقــات  کــه  »مــن  می نویسد:  کتابش 
حکومت های  ظــهــور  و  ســقــوط  و  ــردم  مــی ک رصــد 
اتفاقات  آن  مــی دیــدم،  را  جمهوری  و  سلطنتی 
وقتی  ولی  است  بدی  اتفاقات  خودش  لحظه  در 
و  به یک جا می رسد  نگاه می کنم  را  این ها  برآیند 
باعث  که  ارزشــی  آن  و  اســت  انسان ها  برابری  آن 
برابری  کند  حرکت  و  پیشرفت  جامعه  مــی شــود 
رهبر  کــه  بــرجــام  مسأله  مانند  همچنین  اســت.« 

بگیرند،  را  آن  جلوی  می توانستند  آنکه  با  انقالب 
کنند و  ولی اجازه دادند مردم در این زمینه رشد 
این  نیز  نیز دادند. مسأله شفافیت  طبیعتًا هزینه 
شفافیت  سر  بر  است  ممکن  شود؛  معنا  باید  طور 
هزینه  بــگــذاریــد  ــــدارد،  ن ــرادی  ــ ای بــدهــیــم.  هزینه 
که  بفهمند  مـــردم  کنند،  رشــد  مـــردم  ــا  ام دهــیــم 
کسی دروغ می گوید  اشتباه است، چه  پوپولیسم 
راست می گوید، مردم در حوزه عمومی  کسی  چه 
شفافیت  از  شاید  کوتاه مدت  در  کنند.  دخالت 
که  نتیجه ای  بلندمدت  در  ــی  ول بخوریم  ضــربــه 

حاصل می شود برابری است و رشد مردم است.
نــمــایــنــدهانــدیــشــکــدهامــیــرکــبــیــر:آیـــا شما 
کــار  ایــن  بـــرای  مناسبی  حــل  راه  را  آرا  شفافیت 

می دانید؟
البته  بله؛  شفافیت: اندیشکده نماینده
چون  نیست،  چیز  همه  آرا  شفافیت  می گوییم  ما 
اصل  من  اســت؛  نیفتاده  اتفاق  شفافیت  زنجیره 
با  که  شفافیتی  منتها  می گیرم،  هدف  را  شفافیت 

زنجیره اش اتفاق بیفتد.

ورودمباحثتخصصیمیانعوام
نــمــایــنــدهانـــدیـــشـــکـــدهســـیـــاســـتگـــذاری
و  هستیم  مــوافــق  شفافیت  اصــل  بــا  مــا  امیرکبیر:
داشته ایم.  فعالیت هایی  زمینه  این  در  خودمان 
که  است  این  سؤال  بلکه  نیست  اینجا  در  مسأله 
شده  ح  مطر نمایندگان  آرای  شفافیت  مسأله  چرا 
که  است  بحث هایی  جمله  از  آرا  شفافیت  است؟ 
ح  مطر خــواص  و  عــوام  میان  را  تخصصی  مسائل 
که به دلیل ماهیت تخصصی اش  می کند در حالی 
تشخیص  نــیــســت.  واضـــح  خــیــلــی  آن  ــر  ش و  خــیــر 
ــیــاز بــه شــّم  ــرخــی مــســائــل ن ــودن ب ــ ــوب و بــد ب خـ
است  بیشتر  عــوام  تعداد  طبیعتًا  دارد.  تخصصی 
تحت  بیشتر  مجلس  نماینده  ــورت،  ص ایــن  در  و 
خواهد  اندیشکده ها  مانند  خـــواص  آرای  تأثیر 
به  بعد  دوره هــای  در  که  عوامی  تأثیر  تحت  یا  بود 
مسأله  اینجا  در  پس  بدهند؟  رأی  می خواهند  او 
 290 کشور دســت  فــرمــان  گویی  مــی شــود.  جــدی 
کدام  که همه می بینند فرمان را به  نفری می افتد 
می شود  دعوت  همه  از  حال  می چرخاند،  سمت 
در  که  کنید  نقد  نیز  را  تخصصی  مباحث  ایــن  که 
کلیدواژه پوپولیسم پدید می آید.  که  همینجاست 
متخصص  ولــی  اســت  خــوب  ظاهرش  چیزی  یک 
که باطنش زهر است. همچنین شما  آن می داند 

بحث هایی  جمله  از  آرا  شفافیت     
است که مسائل تخصصی را میان عوام 
که  حالی  در  می کند  مطرح  خــواص  و 
و  خیر  تخصصی اش  ماهیت  دلــیــل  بــه 
تشخیص  نیست.  واضــح  خیلی  آن  شــر 
به  نیاز  مسائل  برخی  بــودن  بد  و  خــوب 
عوام  تعداد  طبیعتًا  دارد.  تخصصی  شّم 
نماینده  صـــورت،  ایــن  در  و  اســت  بیشتر 
خواص  آرای  تأثیر  تحت  بیشتر  مجلس 
تحت  یا  بود  خواهد  اندیشکده ها  مانند 
او  به  بعد  که در دوره هــای  تأثیر عوامی 

می خواهند رأی بدهند؟ 


