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پارلمان

دنبال پیدا کردن مسأله میرویم .در حال حاضر

انجام بدهد نیاز به پشتوانه دارد و در طول این

انقالب با آنکه میتوانستند جلوی آن را بگیرند،

انگار خود شفافیت آرا هدف شده است .وقتی از

ســالهــا کمپینهای زیـ ــادی بــرگــزار ش ــده اســت

نمایندگان میپرسیم که شفافیت چه مشکلی را

ولی چندتای آنهــا موفق شدهاند که وارد توده

ولی اجازه دادند مردم در این زمینه رشد کنند و
ً
طبیعتا هزینه نیز دادند .مسأله شفافیت نیز این

حل خواهد کرد میگویند اصال ابــزار نیست بلکه

مــردم شوند .در حقیقت هنر این بــوده است که

طور باید معنا شود؛ ممکن است بر سر شفافیت

خودش هدف است.

با ایــن کــار ،مجلس در ذهــن مــردم مسأله شود.

هزینه بــدهــیــم .ایـ ــرادی نـ ــدارد ،بــگــذاریــد هزینه

نماینده اندیشکده شفافیت :در زمینه

وقتی نتیجه خوب است چه اشکالی دارد؟ شاید

دهــیــم امــا م ــردم رشــد کنند ،م ــردم بفهمند که

جــو زدگ ــی بــنــده نیز بــا شما مــوافــق هستم و ا گر
ً
نمایندگان مثال بخواهند به چشم بیایند اتفاق

اتفاقاتی هم که دارد میافتد به ظاهر خوشایند

پوپولیسم اشتباه است ،چه کسی دروغ میگوید

خیلیها نیست ،امــا در عمل یــک اتــفــاق بــزرگ

چه کسی راست میگوید ،مردم در حوزه عمومی

خ ــوب ــی نــیــســت ولـ ــی گ ــاه ــی م ـیگــویــیــم مــســألــه

میافتد؛ بیشتر تاریخ دارد به این سمت حرکت
ً
میکند .در فلسفه تــاریــخ لــزومــا اتفاقاتی کــه در

دخالت کنند .در کوتاهمدت شاید از شفافیت
ضــربــه بخوریم ولــی در بلندمدت نتیجهای که

ایجاد شــده اســت .امــا نیتخوانی نکنیم ،شاید

لحظه میافتند اتــفــاقــات مثبتی نیستند ،ولی

حاصل میشود برابری است و رشد مردم است.

نمایندگان مسأله را حالجی کــردهانــد و بــه این

برآیند و برآورد این اتفاقات ،اتفاقات مثبتی است؛

نــمــایــنــده انــدیــشــکــده امــیــرکــبــیــر :آی ــا شما

نتیجه رسیدهاند که طــرح خوبی اســت ولــی ا گر
ّ
بر ما مسلم شود چنین چیزی هست بنده هم با

فالسفه غرب و شرق همگی معتقدند که تاریخ به

شفافیت آرا را راه حــل مناسبی ب ــرای ایــن کــار

سوی خیر در حرکت است.

میدانید؟

خوبی وجود دارد که با آن نشان دهیم تغییری

شما موافق هستم .اما باید دید که نقطه مقابلش

فردی به نام الکسی دوتوکویل کتابی مشهور

نماینده اندیشکده شفافیت :بله؛ البته

چیست؟ نقطه مقابلش یک مجلس آرمانی است

به نام دموکراسی در آمریکا دارد .او در زمانی که

ما میگوییم شفافیت آرا همه چیز نیست ،چون

که مبتنی بر آمــار و مسایل دقیق ،تأمل و تفکر

فرانسه در دل آشــوب اســت و انقالبهای پشت

زنجیره شفافیت اتفاق نیفتاده اســت؛ من اصل

میکند؟ هرگز چنین چیزی نیست .در مجالس

سر هم جامعه را بسیار متزلزل کــرده بــود ،برای

شفافیت را هدف میگیرم ،منتها شفافیتی که با

قبل هــم همانطور کــه نمیخواستند بــه مــردم

بررسی آمریکا به ایاالت متحده میرود و با نظام

زنجیرهاش اتفاق بیفتد.

چیزی را اثبات کنند ،کار خاصی هم نکردهاند.

متحولتری روبــهرو مـیشــود .ایشان در مقدمه

ورود مباحث تخصصی میان عوام

در رابــطــه بــا ه ــدف یــا ابـ ــزار ب ــودن نــیــز باید

کتابش مینویسد« :مــن کــه اتــفــاقــات فرانسه را

عرض کنم در فضای منطقی این گونه است که

رصــد م ـیکــردم و ســقــوط و ظــهــور حکومتهای

نــمــایــنــده ان ــدی ــش ــک ــده س ــی ــاســتگ ــذاری

مشکلی را مطرح میکنیم و به دنبال ابــزار برای

سلطنتی و جمهوری را م ـیدیــدم ،آن اتفاقات

امیرکبیر :مــا بــا اصــل شفافیت مــوافــق هستیم و

حل آن میرویم .در حال حاضر ،فضا یک فضای

در لحظه خودش اتفاقات بدی است ولی وقتی

خودمان در این زمینه فعالیتهایی داشتهایم.

منطقیای نیست و ا گــر حا کمیت هم به دنبال

برآیند اینها را نگاه میکنم به یک جا میرسد و

مسأله در اینجا نیست بلکه سؤال این است که

حل مشکالت باشد ،در یک موضوع ،در نهایت

آن برابری انسانها اســت و آن ارزشــی که باعث

چرا مسأله شفافیت آرای نمایندگان مطرح شده

ســالــی یــک یــا دو مــســألــه را آن هــم پــس از آنکه

مـیشــود جامعه پیشرفت و حرکت کند برابری

است؟ شفافیت آرا از جمله بحثهایی است که

آنهــا را به شدت سادهسازی کــرد ،حل کند .ما

اســت ».همچنین مانند مسأله بــرجــام کــه رهبر

مسائل تخصصی را میان عــوام و خــواص مطرح

در تعامل با مــردم تــاش میکنیم کلیدواژهها یا

میکند در حالی که به دلیل ماهیت تخصصیاش

مفاهیمی را کــه بــه فهم عــمــوم جامعه نزدیک

خــیــر و شــر آن خــیــلــی واض ــح نــیــســت .تشخیص
خ ــوب و بــد بـ ــودن بــرخــی مــســائــل نــیــاز بــه شـ ّـم
ً
تخصصی دارد .طبیعتا تعداد عــوام بیشتر است

شود در اولویتها و در دغدغههایشان بگذاریم
و بــرای اصــاح ساختار از نیروی مــردم استفاده
کنیم .ا گر میخواهیم که خودمان را در ساختار
ببینیم و ساختار را اصالح کنیم که ساختار چنین
اجازهای را نمیدهد و ا گر نیرویی از بیرون هستید
که میخواهید آن را اصــاح کنید ،پشتوانه شما
چیست؟ پشتوانه شما ا گر قدرت مردمی بود شما
تــوان اثــرگــذاری در ایــن دیــوانســاالری را ندارید.
ا گر میخواهید از پشتوانه مردمی استفاده کنید
مردم پتانسیل فهم همه مسائل را ندارند .اما ما
چقدر پتانسیل داریم که ذهن مردم را درگیر این
مشکالت کنیم؟ پس باید در خارج از ساختار به
دنبال اصالح باشیم و ا گر فردی بخواهد اصالحی

شفافیت آرا از جمله بحثهایی
است که مسائل تخصصی را میان عوام
و خــواص مطرح میکند در حالی که
بــه دلـیــل ماهیت تخصصیاش خیر و
شــر آن خیلی واضــح نیست .تشخیص
خــوب و بد بــودن برخی مسائل نیاز به
ً
ّ
شم تخصصی دارد .طبیعتا تعداد عوام
بیشتر اســت و در ایــن ص ــورت ،نماینده
مجلس بیشتر تحت تأثیر آرای خواص
مانند اندیشکدهها خواهد بود یا تحت
تأثیر عوامی که در دور ههــای بعد به او
میخواهند رأی بدهند؟

و در ایــن صــورت ،نماینده مجلس بیشتر تحت
تأثیر آرای خ ــواص مانند اندیشکدهها خواهد
بود یا تحت تأثیر عوامی که در دورههــای بعد به
او میخواهند رأی بدهند؟ پس در اینجا مسأله
جــدی مـیشــود .گویی فــرمــان کشور دســت 290
نفری میافتد که همه میبینند فرمان را به کدام
سمت میچرخاند ،حال از همه دعوت میشود
که ایــن مباحث تخصصی را نیز نقد کنید که در
همینجاست که کلیدواژه پوپولیسم پدید میآید.
یک چیزی ظاهرش خــوب اســت ولــی متخصص
آن میداند که باطنش زهر است .همچنین شما

