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باید  کشور  که  است  هزینه ای  شفافیت  می گویید 
بپردازد، باالخره هر جراحی دردی دارد اما این در 
که  که من بتوانم به شما نشان دهم  صورتی است 
این درد جراحی چطور در نهایت منجر به درمان 
به  حاضر  هیچگاه  شما  نتوانم،  گر  ا ولی  می شود 
جراحی و تحمل درد آن نخواهید شد. همان طور 
ثابت  باید  ولی  دارم  قبول  را  آرا  گفتم شفافیت  که 
از  بسیاری  اســت.  آن  اجــرای  وقــت  االن  که  کنید 
خوش  مــردم  عموم  مــذاق  به  که  هستند  ح ها  طر
ــود؛ ظــاهــرش  نــمــی آیــد ولـــی الزم اســـت انــجــام شـ

ک است و مردم هم ظاهر آن را می بینند. دردنا
تصمیمات  ایــن  چگونه  بفرمایید  شما  پس 
و  ایــجــاد  کــه  دردهــایــی  و  بگیرید  مــی خــواهــیــد  را 
و  کنید  رفع  می خواهید  چطور  را  می شود  تشدید 
کجاست؟ من می گویم  نقطه شروع این شفافیت 
شرایط مطالبه گری فراهم نیست و مردم در نهایت 
شعاری  چه  نمایندگان  که  هستند  این  دنبال  به 
می دهند و درباره مسائل تخصصی اطالعی ندارند 
کنند  مطالبه گری  تخصصی  مباحث  در  بتوانند  تا 
نتوانسته ایم  و  کرده ایم  کاری  کم  شما  و  من  زیرا 
کنیم.  مباحث تخصصی را به داخل جامعه سرریز 
چه  ولی  می ماند  بالاستفاده  مــردم  سوی  از  پس 
آرا  شفافیت  ایــن  از  را  خودشان  استفاده  کسانی 
آن  ذی نفعان  ســود  به  مسأله  ایــن  بــرد؟  خواهند 

خواهد شد.
این  با  االن  شفافیت: اندیشکده نماینده
ابتدا  کردید.  نقض  را  خودتان  قبلی  بحث  بحث، 
دخالت  مردم  یعنی  چه؟  یعنی  پوپولیسم  گفتید 
مطالبه گری  نــمــایــنــده اش  از  و  مــی کــنــد  نــابــه جــا 
این  بــه  بعدی تان  بحث  ولــی  می کند.  ناصحیح 
که مردم توجهی نمی کنند و شفافیت  سمت رفت 

ک ذی  نفعان می شود. آرا خورا
نمایندهاندیشکدهامیرکبیر:بگذارید با رسم 
مجلس  مصوبات   .)1 )شکل  بدهم  توضیح  شکل 
مصوباتی  اول،  حــالــت  در  هــســتــنــد.  دســتــه  دو 
ندارد  اهمیتی  مردم  عموم  برای  اصاًل  که  هستند 
گر  که ا و وارد فضای عمومی جامعه هم نمی شود 
 80 بگوییم  می توانیم  بدهیم،  درصــد  بخواهیم 
جامعه  در  مصوبات  از  درصــد   20 حــدود  و  درصــد 
می شوند  گاه  آ آن  به  نسبت  مردم  و  می شود  وارد 
ــه نــظــر شما  ــنــش نــشــان مــی دهــنــد. حـــال ب ک و وا
است  ممکن  درصــد،   20 این  میان  از  درصد  چند 
میان ظاهر و باطن آن اختالف باشد. به نظر من 

عمده  ظاهر  و  می شود  عمیق  خیلی  درصــد  ایــن 
کشور  اقتصادی  شرایط  به  بسته  که  ح هایی  طر
به آن ها نیاز داریم، به مذاق مردم خوش نخواهد 
آمد، زیرا از جنس نظم دهی و قاعده گذاری است. 
تشکیل  را  درصـــد   15 دســتــه  ایــن  گفت  مــی تــوان 
ح ها و لوایح، دارای ظاهر  می دهد و 5 درصد از طر

و باطن یکسان هستند.
درصــدی   80 آن  در  بگویم  می خواهم  حــال 
افرادی  معدود  اتفاقًا  نمی دهد،  اهمیت  کسی  که 
اهمیت خواهند داد. مثال در قانون جنگل داری، 
اهمیت  حتمًا  می کند  ــوب  چ قــاچــاق  کــه  فـــردی 
می دهد و البی های خود را می کند. حال شفافیت 
شفافیت،  از  قبل  تا  گذاشت؟  خواهد  تأثیری  چه 
آن  تا  می کرد  صحبت  نمایندگانی  با  باید  فرد  آن 
هر  و  برسانند  تصویب  به  او  دلــخــواه  به  را  قانون 
به  نهایت  در  مـــی داد،  او  بــه  نماینده  کــه  نــظــری 
فروش  و  خرید  یعنی  مــی داد؛  رأی  مخفی  صــورت 

از  پس  ولی  می شد  انجام  رأی  احتمال  سر  بر  رأی 
کره  گروهی یا مذا کره  شفافیت آرا، دیگر نیاز به مذا
یک  نمایندگان  تمام  به  بلکه  نبود،  آن ها  لیدر  با 
به  مثبت  رأی  بگوید  مثال  و  بزند  می تواند  پیامک 
که  این است  تومان. بحث من  ح، فالن  فالن طر
کره با هر  بعد از اینکه شفافیت آرا اتفاق افتاد، مذا
به  نیاز  حتی  دیگر  اصال  می شود،  آسان  بسیار  نفر 

جلسه نیست.
داریــد  شما  شفافیت: اندیشکده نماینده
رفتاری  اقتصاد  می کنید  صحبت  رفتاری  اقتصاد 
کاماًل  کــه  می بینم  مــوجــودی  را  انــســان  مــن  یعنی 
منافع خودش را نگاه می کند. االن منطق شما این 
که نماینده مجلس یک حیوان منفعت بین  است 
می آید؛  پیش  هم  ســؤال  یک  اینجا  منتها  اســت. 
فروش  و  خرید  مجلس  در  می آید  که  آقایی  آن  آیا 
ببرد،  کار منفعتی  این  از  و می خواهد  رأی می کند 
که چند بار در مجلس می آید و اثر نمی گیرد،  وقتی 
کار را بکند؟  که دفعه بعد هم این  آیا احمق است 
که می گویید بلک  پس دارد اثر می گیرد؛ پس شما 
بلکه  نیست؛  کس  بلک با ــع  واق در  ــت،  اس کس  با
مکانیسمش را از روی یک رأی برده روی یک جای 
باالخره  پس  می گذارد،  اثر  کمیسیون  روی  و  دیگر 
هم  ماجرا  آن طــرف  ضمنًا  می گیرد.  دارد  را  اثــرش 
و  خریده  آمــده  رأیــی  انگار  می گویید  شما  هست؛ 
آن  در  نیست.  این طور  نه  اســت؛  رفته  شده  تمام 
رسانه  صــد  داده،  رأی  نماینده  کــه  مــاجــرا  طــرف 
به  نماینده  گــر  ا هستند؛  هم  دیگر  ذی نفع  صد  و 
کرده، ذی نفع ب اعتراض  سود ذی نفع الف عمل 
که  کرد. همان طور  می کند و علیه او اقدام خواهد 
داریــم.  هم  مثبت  ذی نفع  ــم،  داری منفی  ذی نفع 
که رأی شفاف نیست دارد آنجا خرید و فروش  االن 
ــت، هیچ  اس ــردم  م بــه ضــرر  ــورت می گیرد،  رأی ص
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با  باید  فــرد  آن  شفافیت،  از  قبل  تا     
قانون  آن  تا  می کرد  صحبت  نمایندگانی 
و  برسانند  تصویب  بــه  او  دلــخــواه  بــه  را 
در  ــی داد،  م او  به  نماینده  که  نظری  هر 
مــی داد؛  رأی  مخفی  صــورت  بــه  نهایت 
یعنی خرید و فروش رأی بر سر احتمال 
شفافیت  از  پس  ولی  می شد  انجام  رأی 
یا  گـــروهـــی  ــره  ــذاکـ مـ بـــه  ــاز  ــی ن ــر  ــگ دی آرا، 
بلکه به تمام  نبود،  آن ها  لیدر  با  مذاکره 
و  بزند  می تواند  پیامک  یک  نمایندگان 
طــرح،  فــان  بــه  مثبت  رأی  بگوید  مثا 

فان تومان. 


