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 10تا برجام را هم به نتیجه برسانیم تا وقتی
مشکالت داخلی خودمان را داریم این مسائل
حل نخواهد شد .مگر نه این است که برجام
زیر نظر رهبری اداره شد و وزارت امور خارجه
ایران با اطالع کامل رهبری کار را جلو برد و تأیید
گرفت و قدم بر داشت .پس چه شد که بعد از
آن روزنامههایی که منتسب به نظام هستند در
مقابلبرجامایستادند

عکس :مهر

وقتی در جامعه شما یک جمله مثبت
میگویید یا از تصمیمی دفاع میکنید
بالفاصله طرف معترض میشـــود وبا
شما برخورد میکند...
ëëبا توجه به سابقه سیاسیتان میدانم
که برایتان راحت نیســـت .بگویید این
ماشـــین میرود و بـــه دیـــوار میخورد،
اگر قرار باشـــد کورســـوی امیـــدی برای
جلوگیـــری از ایـــن تصـــادم ببینیـــد آن
کورســـو چیســـت؟ آیا میتـــوان آن را
میـــان نیروهای سیاســـی اصالحطلب
جستوجوکرد؟
در اوایل دهه  70شمســـی تفکراتی
مبتنی بـــر بازخوانی انقالب و جنگ و...
مطرح شـــد .برآیند آن بازخوانیها این
بـــود که به نظر میرســـید رضایت الزم
در جامعه موجود نیســـت و تشخیص
درســـتی بـــود .ایـــن تشـــخیص چندان
جدی گرفته نمیشد تا دوم خرداد 76
که نارضایتیها خود را در صندوقهای
رأی نشـــان داد .ایـــن دیگـــری کـــه رأی
گرفت چندان شـــناخته شده نبود .ولی
این حرف جامعه معنا داشت که تغییر
میخواهیـــم .بـــا روی کار آمدن دولت
اصالحات گفتمان جدیدی مطرح شد
که مبتنی بر حقوق شـــهروندی و لزوم
احترام به مـــردم بود .این بود که مردم
امیدوار شدند .اما بتدریج حرکتهایی
در مقابل این جریان صورت گرفت که
تغییر را متوقف کرد .در مرحله بعدی
ایـــن وضع از  84تا  92تبدیل به فاجعه
شد .بنابراین نه تنها تغییر مطلوب در
جامعه ایجاد نشده بود بلکه وضعیت
بدتر از گذشته هم شد .پس از آن مردم
باردیگـــر با توجه بـــه مجموعه ادبیاتی
که توسط اصالحطلبان مطرح میشد
جلو آمدنـــد و بیـــن دو انتخاب موجود
کـــه از قبال نظـــارت اســـتصوابی پیش
رویشـــان بود بـــه طرفـــی رأی دادند که
امید ایجـــاد کرده بـــود .بنابراین رأیها
شبیه رأیهایی بود که در  76داده شد،
یعنی نه گفتن به آن شخصی که ادامه
حاکمیت قبلی بود.
آنچـــه مـــا در مجموعـــه ارزیابـــی
ســـالهای اخیـــر میبینیم این اســـت،
اصالحطلبـــان در ســـالهای  76و 77
گفتمـــان جدیـــدی مطـــرح کردنـــد و
افق روشـــنی نشـــان دادنـــد و در مردم
شـــوق ایجاد کردنـــد که پـــای صندوق
رأی بیاینـــد .مـــردم هـــر روز امیدوارانه
روزنامه میخریدنـــد و روزنامهها تیراژ
میلیونی داشتند .در سالهای اخیر هم
مـــردم منتظر بودند کـــه باالخره تغییر
را در حوزههـــای مختلـــف اجتماعـــی،
فرهنگی و سیاســـی مشـــاهده کنند؛ اما
مشـــاهده نکردند .چرایی این نشـــدن
چندیـــن عامل دارد که من به دو عامل
اصلیاش اشـــاره میکنـــم .یک عامل
این بود که آن سدی که در مقابل تغییر
است محکم در جای خودش ایستاده.
دوم آنکه آن کســـانی هم کـــه قرار بود
تغییر را به وجـــود بیاورند حتی توانایی
ســـال  76را ندارنـــد .آن ســـد محکمتر
و قویتـــر شـــده و حرکت رو بـــه تغییر
هـــم ضعیف تر .بـــه این ترتیـــب ما به
این نقطه رســـیدهایم .بهنظر میرســـد
که مجموعـــه اصالحطلبـــان در همان
ماشینی که در  76به راه افتاد ماندهاند
و در همان جا متوقف شدهاند .بهدلیل
همین ایســـتایی ،اصالحطلبان توانایی
ارائـــه راهـــی کـــه مـــردم را از وضعیت
فعلی بیرون بیاورد ،ندارند.
یـــک بهدلیـــل دیـــواری کـــه در
مقابلشـــان اســـت؛ دو بهدلیـــل اینکه
خودشـــان در چارچـــوب تفکـــرات
دهـــه  70ماندهانـــد .در ایـــن وضعیت
نیروهایـــی کـــه لکوموتیوهـــای حرکت
جامعه به حســـاب میآیند هـــر دو در
جـــای خودشـــان ثابتاند چـــه آنها که
خواســـتار ایســـتاییاند و چـــه آنهـــا که
میخواهنـــد تغییـــر ایجـــاد کننـــد .این
ایســـتادن ایجاد ناامیـــدی میکند چرا
که مردم نمیخواهند بایســـتند .مردم
میخواهند به ســـمتی حرکت کنند که
مشکالتشـــان حل شـــود و وقتی کسی
نیســـت خود دســـت به کار میشـــوند.
حرکتهایـــی کـــه در ماههای گذشـــته
در خیابان دیدیـــم همین حرکتهای
بیســـر هســـتند .درســـت اســـت که به
قـــول آقـــای روحانی اولیـــن حرکت در

یک شـــهری کـــه میدانیم کدام شـــهر
براه میافتد(رئیس جمهـــوری از روی
احتیاط اسم شهر مشهد را نمیآورد).
امـــا بعـــد از آن دیگـــر ســـر و رهبریـــت
سیاســـی ندارد .ایـــن فقـــدان رهبریت
سیاسی سبب میشـــود که آنها نتوانند
خواســـته هایشان را و راه رسیدن به این
خواســـتهها را بدرستی دنبال کنند .آنها
فقط میتوانند داد بزنند ،آتش بزنند و
به زندان بروند .این حداکثر کاری است
کـــه میتوانند انجام دهنـــد و این برای
جامعه سازنده نیست.
ëëفکـــر میکنید نیروهای سیاســـی برای
بهدســـت گرفتـــن رهبریـــت سیاســـی
گروههـــای مختلف مـــردم و نمایندگی
کـــردن از خواستههایشـــان نیـــاز بـــه
دگردیســـی یا پاالیـــش دارنـــد؟ چطور
میتوانند خودشـــان را بازتعریف کنند
که دوباره بتوانند مورد اعتماد بخشی از
جامعهقراربگیرند؟
نمیخواهـــم ایـــن را خیلی قطعی
بگویـــم امـــا من خوشـــبین نیســـتم به
اینکه سیاسیونی که در گذشته در طول
این دو ســـه دهه ســـهم و نقش داشتند
و حرفهـــای خوبی هـــم مطرح کردند
بتوانند در آینـــده کاری صورت بدهند.
بیشـــتر امیدم این اســـت که چهرههای
جدیدی پیدا شـــوند که مطابق خواسته
روز و از بیـــن جوانترهـــا پـــا بـــه میـــدان
بگذارنـــد .صریحتـــر بخواهـــم بگویـــم
ســـقف توانایی مجموعه اصالحطلبان
همین است که تا به اینجا رسیده است.
اگر اصالحطلبان توانایی این را داشتند
کـــه جامعه را به جای بهتری برســـانند
حتمـــاً میبردند .توانایی نداشـــتند که
نبردنـــد .بنابرایـــن دیگر توی ماشـــین
اصالحطلبان نمیشـــود نشست .البته
اصالحطلبـــی بـــا اصالحطلبـــان فرق
میکنـــد و نباید اینها را بـــا هم مخلوط
کنیـــم .اصالحطلبانی که االن پرچمدار
هستند تواناییشان در همین حد است
که دارید میبینید .تواناییشـــان رئیس
جمهوری فعلی ،هیـــأت دولت فعلی
و مجلس فعلی است و فراکسیون امید
فعلی است که بندرت صدایی از آن در
میآیـــد .اینها محصـــول اصالحطلبان
است اگر این مطلوب است باید انتظار
داشته باشـــیم که انتخابات بعدی هم
همیـــن کار را مـــردم انجام دهنـــد .اما
صداهایی به گوش میرسد که میگوید
نه مطلوب نیســـت .بنابراین آنها باید
هم ماشین خود را تغییر دهند و هم به
موقعیتی جدید عزیمت کنند.
ëëبهنظرتان آیا رفع حصر میتواند روح
تازهای به این فضای سیاسی بدمد؟
مـــن به رفـــع حصـــر این طـــور نگاه
نمیکنـــم و با ایـــن ادبیـــات دربارهاش
حـــرف نمیزنم .ادبیاتم این اســـت که
آثار منفـــی حصر دامن همـــه را گرفته
اســـت .معتقدم این حـــق طبیعی هر
انســـانی اســـت که آزاد زندگـــی کند .آیا
جرمی مرتکب شـــدهاند؟ هیچ دادگاه
صالحـــی چنین چیـــزی را ثابت نکرده
اســـت .هیـــچ کس هـــم جـــرأت نکرده
چنین دادگاهی را برگزار کند .چرا؟
ëëبا احترام به دیدگاه شـــما اگر قرار بود
به موضوع رفع حصر نگاه فایده گرایانه
داشته باشیم در آن صورت آیا رفع حصر
میتوانســـت فضای سیاســـی را بهبود
دهد و از حیث بازگرداندن اعتماد و امید
اجتماعیتأثیرمثبتیبگذارد؟
برداشته شدن حصر بهعنوان یکی از
مطالبات جدی کسانی است که مسائل
کشـــور را درک میکننـــد .اینهـــا متوجه
این هســـتند که حصر کردن سه انسان
بدون حکم قضایی و بعد فراهم کردن
دســـتگاههای تبلیغاتـــی یـــک طرفه و
هزینههای میلیاردی در جهت تحریف
حقایق تا چه حد نادرســـت بوده است.
کســـانی کـــه بـــه آزادی و اســـتقالل این
کشـــور فکر میکنند ایـــن را یک توهین
میدانند .طبیعی است که اگر برداشته
شود یک قدم به جلو به حساب میآید.
اگـــر حصرکننـــدگان بـــه چنـــان فهمی
برسند که آزاد کردن محصورین مثبت
اســـت میتوانیـــم امیـــدوار باشـــیم که
درجهای از عقالنیت را پیدا کردهاند که
شاید انشاءاهلل به مشکالت دیگر مردم
هم برســـند .آن وقت به پاســـخ ســـؤال
شما هم نزدیک میشویم.

«ایران»دالیلرأینیاوردنطرحشفافیتدرمجلسرابررسیمیکند

شفافیت بهارستان پشت سد موانع
احسان بداغی
خبرنگار

شکســـت ســـخت طرح شـــفافیت آرای نمایندگان چیزی از تب و تاب تالشها در این خصوص نکاســـته؛ جمعـــی از نمایندگان مجلس
میگویند قصد دارند داوطلبانه آرای خود را بعد از جلسات علنی مجلس اعالم کنند و همزمان  190نماینده طرحی را برای شفافیت فعالیت
نمایندگان امضا کردهاند که یک ماه پیش توسط مجتبی ذوالنور امضا شده بود .اما هنوز یک سؤال پاسخی که الزم داشته را دریافت نکرده؛
چه شد که روز  14شهریور ،طرح شفافیت آرای نمایندگان که  160امضا داشت فقط  59رأی موافق در مقابل  108رأی مخالف کسب کرد؟ چرا
دست نمایندگان وقتی که قرار است شاسی رأی به چنین طرحی را فشار دهند ،میلرزد؟

امضاهاینمایشی
طـــرح شـــفافیت رأی نماینـــدگان در واقـــع دو طـــرح
زاویه
جداگانـــه بود؛ اولـــی را محمدجواد فتحی آذرماه ســـال
اول
قبـــل با  38امضا تقدیم هیأت رئیســـه کـــرد و دومی را
مردادماه حسینعلی حاجی دلیگانی با  120امضا تهیه
کـــرده بود .اما برای روز  14شـــهریور گروه دوم که عموماً
از اصولگرایـــان بودنـــد امضاهای طرح خـــود را به طـــرح اول افزودند که زودتر
در دســـتور کار قرار داشت .همان زمان حســـینعلی حاجی دلیگانی به «ایران»
گفته بود که تعداد زیادی از نمایندگان امضا کننده طرح او به خودش گفتهاند
علی رغم این امضا در صحن به طرح یاد شـــده رأی منفی خواهند داد .آنطور
که حاجـــی دلیگانی به «ایران» گفتـــه بود این عده معتقـــد بودند امضای این
طرح میتواند از نظر وجهه عمومی برای آنها «خوب» باشـــد .در همان روزها
هم مجتبی ذوالنور طرح دیگری را تهیه کرده بود که  190امضا داشـــت ،طرحی
باز هم با هدف شـــفافیت اما این بار نه فقط بـــرای آرای نمایندگان بلکه برای
تمام فعالیتهای آنها .او هم دو روز بعد روایتی مشابه روایت حاجی دلیگانی
را به «ایران» گفت .روایتی مبنی بر اینکه عدهای از امضاکنندگان تأکید کردهاند
کـــه رأی آنها به این طرح در صحن مجلس منفی اســـت نـــه مثبت .علت این
«رأی نمایشـــی» چیســـت؟ محمد جواد فتحی ،نماینده تهـــران و طراح اولین
طرح شـــفافیت اینگونه پاســـخ «ایران» را میدهد« :من آذرماه  96نزدیک به
ســـه هفته وقت گذاشـــتم و با بحث و اقناع تک تک افرادی کـــه امضای آنها را
میخواســـتم36 ،امضا جمع کردم .اما  120امضا طـــرح آقای حاجی دلیگانی
در  3روز و  190امضـــا طرح آقای ذوالنور در کمتر از  5روز جمع شـــدهاند؛ بدون
اینکه هیچ مباحثه و اســـتداللی که بین طراح و امضاکنندگان شکل بگیرد ».او
میگویـــد جمعآوری این تعداد امضا برای این طرحها که با علم به غیرواقعی
بودن امضاها صورت گرفته باعث پدید آمدن این تصور درباره مجلس شد که
نمایندگان به امضای خود وفادار نیســـتند .فتحی میگوید« :من با شیوهای که
امضاهای طرح خود را جمعآوری کردم مطمئن هستم هر کسی از آن  38نفر
کـــه موقع رأیگیری در مجلس بوده به طرح رأی مثبت داد ه و بیشـــتر از همین
 38نفـــر هم در افـــکار عمومی توقع ایجاد نکردم ».این ادعا را همان ســـخنان
یک مـــاه پیش حســـینعلی حاجی دلیگانی دربـــاره نمایندگانی که طـــرح او را
امضا کرده اما گفتـــه بودند به آن رأی نمیدهند ،اثبات میکند .تفاوت کیفیت
امضاها آنجاست که فتحی گفته است امضاکنندگان طرح او علیرغم اطمینان
از مصائب شـــخصی تصویب این طرح برای خودشـــان برای رأی مثبت به آن
هم قســـم شـــده بودند و حاجی دلیگانی و ذوالنور از امضاهایی که قرار نیست
تبدیل به رأی مثبت بشـــوند خبر میدهند .حاال ســـؤال این است که اساساً چرا
این نمایندگان علیرغم اطالع از نمایشـــی بودن برخـــی از امضاها بر اخذ آن
تأکیـــد کردهاند و چـــرا حاال خود این طیف مجلس را بابت رأی روز  14شـــهریور
زیـــر ســـؤال میبرند؟ آیا پیش از هـــر کس همان طراحان طرح دوم شـــفافیت
آرای نماینـــدگان که از طیف اصولگرا بودند نباید پاســـخ دهند که هدفشـــان از
بیتوجهی بـــه کیفیت امضاها و تمرکـــز روی تعداد آنها ،به بهـــای دادن رأیی
مغایـــر امضا در صحن علنی چه بوده اســـت؟ حســـینعلی حاجی دلیگانی در
برابر این پرسشها به «ایران» گفته است که «قصد آنها آوردن یک طرح قوی
به مجلس بود ،طرحی که امضاهای زیادی داشـــته باشـــد ».اما غافل از اینکه
نمایشـــی بودن قوت این طرح ،ضعف خود را در رأیگیری صحن علنی خیلی
زود نشان میدهد ،مانند همانچه روز  14شهریور اتفاق افتاد .حاال هر چند این
نماینـــدگان از خلـــف وعده و نقض پیمـــان دیگـــران در رأی دادن به این طرح
سخن میگویند اما ایراد اصلی متوجه خودشان است که چرا با امضاهای بدون
بنیان ،توقعات را باال بردند.

هراس صالحیت
«اگر نمایندهای از نظر شـــورای نگهبان میترســـد باید گفت
زاویه
خاک بر ســـر آن نماینده»؛ این پاســـخی بـــود که محمدجواد
دوم
فتحـــی روز  31مـــرداد در برابـــر ایـــن ســـؤال به خبرنـــگاران
پارلمانـــی داد؛ آیا تـــرس از رد صالحیت باعث نمیشـــود تا
نمایندگان به دنبال مخفی ماندن رأی خود باشـــند؟ شورای
نگهبـــان در رد صالحیتهـــای خـــود هیچ تعارفی نـــدارد؛ چـــه میخواهد آیتاهلل
هاشـــمی رفســـنجانی باشـــد و چه محمود احمدینژاد .اما ســـخنگوی این شورا روز
بیســـتم شـــهریورماه گفت که «شـــورای نگهبان هیچگاه نمایندگان مجلس شورای
اســـامی را بهخاطـــر رأیی که آنان به طرح یا الیحهای میدهنـــد و یا اظهارنظری که
میکنند ،ردصالحیت نکرده اســـت ».پیام این حرف این است که نمایندگان نگران
رأی خود نباشـــند .در مجلس اما گویا کمتر کســـی صداقت این پیـــام را باور دارد .در
همیـــن ماههای اخیر کم نبودند نمایندگانی که اعتراف کردند ترس از رد صالحیت
روی تمام کارهای مجلســـیها سایه انداخته است .از روز  27خرداد که احمد مازنی
به اعتماد آنالین گفت« :با توجه به نظام انتخاباتی که ما داریم بیش از آنکه از خدا
و مردم حســـاب ببریم از شـــورای نگهبان ،اطالعات سپاه ،وزارت اطالعات و عوامل
اجرایی میترســـیم» تا همین چند روز قبل کـــه علی بختیار به ایلنا گفت« :واقعیت
این است که همه نمایندگان از رد صالحیت میترسند همه به دلیل این که هرگونه
موضوعی که در حوزه سیاســـی مطرح شـــود با ترس صحبت میکنند ».در این بین
حتـــی اصولگراها هم به ترس عمیق مجلســـیها از رد صالحیـــت اعتراف کردهاند.
مهمترینشـــان ســـخنان روز  24شـــهریور جهانبخـــش محبینیا ،نماینـــده اصولگرا
اســـت که اینگونه گفت« :نظارت اســـتصوابی ،پدر مجلس را درآورده است».برای
فهمیـــدن عمق ماجرا فقط کافی اســـت ترکیب واژههـــای «نماینده مجلس» و «رد
توجو کنیم تا متوجه شویم عمق نگرانی
صالحیت» را در آرشیو اخبار رسانهها جس 
نمایندگان از نظر شـــورای نگهبان و اعتراف به آن چقدر زیاد اســـت .تازه میتوان به
راحتی حدس زد که قســـمت زیادی از نمایندگان هم اساســـاً ایـــن هراس خود را به
زبـــان نمیآورند .هراســـی که از همان روزهای مطرح شـــدن طرح «شـــفافیت آرای
نماینـــدگان» بـــه عنوان یکـــی از موانع قطعی تصویب آن معرفی میشـــد .قاســـم
میرزایـــی نیکو از  38امضاکننده اولیه این طرح بـــه «ایران» میگوید« :همه آن 38
نفر اطمینان داشـــتیم و داریم که اجرای چنین طرحی زمینه رد صالحیت همه ما و
حتی تعداد بیشـــتری را فراهم خواهد کرد ،با وجـــود این آن را امضا کردیم و گفتیم
پای آن خواهیم ایستاد ».با این حال عده زیادی هستند که با علم به همین موضوع
نمیخواهنـــد برای دور بعد انتخابات بابت آرای خود رد صالحیت شـــوند .هر چند
اکثر نمایندگان چندان تمایلی هم ندارند که در این رابطه حرفی بزنند اما غالمعلی
جعفرزاده ،نماینده رشـــت بـــه وضوح در این باره به «ایران» گفته اســـت« :در دوره
مجلس کـــه من حضور دارم بســـیار پیش آمده کـــه بابت حمایـــت از موضوعات و
طرحهایـــی و یا عـــدم حمایت از مســـائل دیگری به صورت غیرمســـتقیم تهدید به
رد صالحیت شـــدهام ».علی مطهری ،نایب رئیـــس مجلس هم به خاطر تأثیر رأی
نمایندگان بر بررســـی صالحیتها ،روز ســـوم شـــهریور با شـــفافیت رأی در مجلس
مخالفت کرده بود .در همین حال طیبه سیاوشی ،مصداقیتر این موضوع را مطرح
کرده و گفته اســـت« :از اول مجلس در موضوعات مهمی مثل ماجرای آقای ســـپنتا
نیکنام یا همین لوایح چهارگانه  FATFپیامهایی داشتهایم مبنی بر اینکه حمایت
شـــما با توجه به مخالفت شورای نگهبان میتواند منجر به رد صالحیتتان شود».
البتـــه او و خیلی از نمایندگان دیگر در کنار این واقعیت یک تبصره هم میگذارند و
آن هم اینکه طیف خاصی از مجلســـیها ،یعنی همان اصولگرایان مخالف دولت
کـــه به لحاظ سیاســـی مواضعی نزدیک به اعضای شـــورای نگهبـــان دارند از چنین
آســـیبی تا حد زیادی مصون هســـتند .حـــاال آیا این وضعیت بهتریـــن محرک برای
اکثریت نمایندگان نیست که بر مخفی ماندن رأی خود اصرار کنند؟

اول پیش نیازها ،بعد شفافیت
زاویه
حاال اصولگرایانی چون احمد امیرآبادی فراهانی ،حســـینعلی حاجی دلیگانی ،محمد دهقان ،نصراهلل پژمانفر ،محمد حســـین فرهنگی،
مجتبی ذوالنور و دیگرانی از همین ســـنخ دو چیز را در دســـتور کار خود قرار دادهاند؛ پیگیری شـــفافیت داوطلبانه آرا و حمله به طیفهای
پنجم
دیگر مجلس با این اســـتدالل که دیگران مخالف شـــفافیت هســـتند؛ گذشـــته از اینکه اول بار ســـال گذشته طرح شـــفافیت آرا از زیر دست
نمایندگان اصالحطلب عبور کرده و توسط آنها تهیه شده بود ،مسأله اساسیتر این است که آیا اصولگرایان حامی شفافیت حاضر هستند
بـــرای نهادینه شـــدن این موضـــوع پیشنیازهای آن را هم تأمین کننـــد؟ زمانی محمود صادقی در همین باره در توئیتر خود نوشـــته بود« :الزمهشـــفافیت آرای
نمایندگان ،احترام به آزادی و حق رأی آنان اســـت .کســـانی که شعار شـــفافیت را ابزاری برای تحت فشار گذاشتن نمایندگان و سلب آزادی رأی آنان میکنند ،به
نبود شفافیت و دو رویی دامن میزنند ».با آسیبهای یاد شده به نظر میرسد پیش از شفاف شدن آرای نمایندگان نیاز باشد تا اصالحاتی اساسی در چند قانون
دیگر صورت بگیرد؛ اصالح قانون انتخابات و بازنگری در موضوع نظارت اســـتصوابی ،اصالح قانون مطبوعات و قانون صدا و ســـیما برای پایان دادن به انحصار
رســـانهای و همینطـــور تضمین عادالنه آزادی بیان ،اصـــاح قانون احزاب در جهت تقویت آنها برای خارج کردن ســـاختار مجلس از حالت گعدههای سیاســـی
غیرشـــفاف .به عبارتی تا زمانی که نمایندگان مجلس بابت رأی خود نگران رد صالحیت باشـــند ،یا گروهها و طیفهای مختلف آزادی مساوی در اظهارنظرهای
خود نداشـــته باشـــند یا در نبود احزاب قدرتمند ،گعدههای شـــکل گرفته مقطعی بر اساس منافع منطقهای یا شخصی ســـاختار سیاسی مجلس را تشکیل دهند
بعید اســـت شـــفافیت رأی نمایندگان محقق شـــود .مضافاً اینکه اگر هم چنین چیزی محقق گردد باز هم در کاهش آســـیبهای نهاد قانونگذاری کشور آنقدرها
تأثیر عمیقی نخواهد گذاشت.

پاسخی برای مردم
«خیلـــی وقتها پیـــش میآید کـــه نظر مـــردم درباره یک
زاویه
موضوع بـــا بررســـیهای کارشناســـی منطبق نیســـت و در
سوم
چنین شرایطی اگر رأی شفاف باشد قطعاً مردم حوزههای
انتخابیـــه طلبـــکار نماینـــدگان خـــود میشـــوند .بنابرایـــن
شـــفافیت رأی میتواند نماینده را خیلی وقتها در مقابل
یک دو راهی قرار دهد که بهتر اســـت طوری رأی دهد که دردسر اعتراض مردم را
نداشـــته باشـــد و یا اینکه به نظرات کارشناسی عمل کند»؛ این یکی از عمدهترین
موانع شـــفافیت رأی نمایندگان در مجلس اســـت که هـــادی قوامی ،نایب رئیس
کمیســـیون برنامه و بودجه در گفتوگو با «ایران» به آن اشـــاره کرده است .چیزی
حدود  3پنجم حجم دســـتورکار مجلسیها در دوره دهم صرف مسائل اقتصادی
شـــده اســـت .مســـائلی که خیلیها تأکید دارند اولویت اول مطالبات مردم است.
در ایـــن میـــان طرحهـــا و لوایحی کـــه بهطور مثـــال امتیازات و تســـهیالت خاصی
برای قشـــرهای مختلف را هدف گرفته هم کم نیســـتند .مصوباتی برای ایثارگران،
کارگـــران ،کولهبران ،بازنشســـتگان ،پرســـتاران ،معلمـــان و ....در طول یک ســـال
گذشـــته فقط معلمان حقالتدریس برای تبدیل وضعیت خـــود بین  13تا  15بار
جلوی مجلس تجمعات کوچک و بزرگ داشـــتهاند .حاال فرض کنید طرحی ناظر
بـــه وضعیت همین قشـــر در مجلس مطرح شـــود که کارشناســـان آن را صحیح و
منطقـــی ندانند؛ آن وقت چند درصد از نمایندگان در صورت شـــفاف بودن آرا به
خود جـــرأت میدهند که خالف مطالبات این قشـــر رأی دهند و خود را زیر ضرب
فشار افکار عمومی ببرند؟ ماجرا البته به قول برخی از نمایندگان وجه دیگری هم
دارد .بهرام پارسایی ،ســـخنگوی فراکسیون امید میگوید هر چند موافق شفافیت
رأی نمایندگان مجلس است اما این شفافیت میتواند ابزار فشار سیاسی برخی از
گروهها باشـــد .او در گفتوگو با «ایران» توضیح میدهد« :بارها شاهد بودهایم که
مقامات سیاســـی کشور حتی تا ســـطح رئیس جمهوری در کشور بابت ابراز عقیده
و نظـــر خود و یـــا در پیش گرفتن سیاســـتی خاص در تجمعـــات و راهپیماییهای
عمومـــی مورد تهاجـــم و توهین گروهـــی قرار گرفته اســـت .بعید نیســـت همین
گروهها بخواهند از شـــفافیت رأی نمایندگان هم سوءاســـتفاده کرده و در فضاهای
عمومی علیه آنها دســـت به اقدامات تند و خشـــن بزنند ».پارســـایی بـــا تأکید بر
اینکه «وجود اعتراض عمومی و آزادی آن در هر جامعهای نشانه بلوغ و مدنیت
اســـت» میافزاید« :مسأله و آسیب اینجاســـت که این آزادی در کشور ما تنها برای
عدهای مهیا اســـت و فقط یکســـری طیفهای خاص هســـتند که برای دست زدن
بـــه این اقدامـــات امنیـــت الزم را دارند .بنابرایـــن در حالتی که مـــا در امکان بیان
اعتراض خود عدالت کافی نداریم ،شـــفافیت آرای نمایندگان میتواند به معنای
زیر ضرب بردن نمایندگان منســـوب به اصالحطلبان و طیفهای میانهرو باشد».
بدین ترتیب به نظر میرســـد از این حیث نمایندگان دو نگرانی عمده دارند؛ یکی
مردم عـــادی و رأیدهندگان حوزههای انتخابیه خود و دیگری گروههای سیاســـی
منتقدی که دارای آزادی عمل بیشـــتر نسبت به دیگران هســـتند .جالل میرزایی،
نماینـــده اصالحطلب مجلس معتقد اســـت مخالفـــان دولت آگاهانـــه به دنبال
تحکیم چنین وضعیتی هســـتند ،چون این وضعیت میتواند فشار افکار عمومی
را بر رقبای آنها یعنی اصالحطلبان و اعتدالیون افزایش دهد .او توضیح میدهد:
«طیـــف اصولگرایان تندرو در این خصوص یک ابزار مهم دارد و آن هم دســـتگاه
تبلیغاتی اســـت که به نفع آنها کار میکند ،از صدا و سیما گرفته تا خبرگزاریهای
بزرگی که با بودجه عمومی و با گرایشی نزدیک به همین جریان فعال هستند .این
دســـتگاه تبلیغاتی بازوی قدرتمندی برای تخریب رقبا اســـت ،خصوصاً اگر بتواند
آنهـــا را در مقابل افکار عمومی قرار دهد ».وی در ادامه پیشـــنهاد دادن طرحهای
پوپولیســـتی و عوامفریبانه را هم قســـمت دیگر تاکتیک این جریان میداند که در
صورت شـــفافیت رأی ،نمایندگان رقیب آنهـــا را در دوراهی بین انتخاب تمایالت
افکار عمومی و یا مســـائل کارشناســـی قرار داده و نهایتاً با ابزار دســـتگاه تبلیغاتی
خود طیف رقیب را از کار بیندازند.
منافع
ظرف همین یکی دو هفته وزارت نفت اطالعات اولیهای
زاویه
از حقـــوق ،مزایـــا و تســـهیالت گرانقیمتـــی کـــه برخی از
چهارم
نمایندگان از همین وزارتخانه میگرفتند  ،افشا کرد .آنها
چه نمایندگانـــی بودند؛ اغلب از طیـــف مخالف دولت و
کسانی که به گواه آرشیو رسانهها بارها و بارها علیه رانت،
حقوقهای کالن دولتی ،سوءاســـتفاده از موقعیتهای سیاسی و شغلی و نظایر
دیگر آن ســـخن گفته بودند .این فقط یک نمونه از وابســـتگیهای سیستماتیک
برخی نمایندگان به دســـتگاههای اجرایی و نهادهای دیگری جز مجلس است.
تالش مجلســـیها برای تأثیر در مســـائل اجرایی دســـتگاههای مختلف یا پیوند
خوردن با مدیران ارشد این دستگاهها موضوعی است که خصوصاً در دورههای
اخیر مجلس به یک مســـاله اظهرالمن الشمس تبدیل شده است؛ اوج آن هم
زمانی است که قرار است وزیر جدیدی یا استانداری توسط دولت معرفی شوند.
آنجاست که سیل درخواستهایی که دیگر کمتر نمایندگان از علنی شدن آن ابا
دارند ،به راه میافتد .اعتراضهای مختلف به این مســـأله هم آنقدر زیاد است
که با یک جســـت و جوی اینترنتی ســـاده میتوان به خـــرواری از موضعگیریها
علیـــه دخالت نمایندگان در امور اجرایی رســـید .در یکـــی از آخرین نمونههای
این اعتراضات سیدشـــهابالدین چاووشی ،استاندار سمنان در همایش روایت
ب رئیس اول مجلس برگزار شـــد با
خدمت که با حضور مســـعود پزشـــکیان نای 
بیان اینکه اســـتانداران از دخالت نمایندگان در امـــور اجرایی دلگیرند به بحث
مهم تفکیک قوا در قانون اساســـی اشـــاره و اظهار کـــرد« :دخالت نمایندگان در
عزل و نصبها به اختالل در نظام سیاســـی و تهدید دموکراســـی منجر میشود
چرا که مسئول اجرایی ،بخشـــدار یا فرمانداری که وامدار نماینده مجلس باشد
در زمان انتخابات نمیتواند بیطرف بماند ».یا مثالً علی ربیعی ،وزیر سابق کار
در جلسه اســـتیضاح خود بیپرده از درخواست  500میلیونی برخی نمایندگان
برای افراد خاص ســـخن به میان آورد .همین دست نزدیکیهای نمایندگان به
دستگاههای مختلف به گواه اعتراف برخی مجلسیها یکی از دالیل بیعالقگی
مجلس به شـــفاف شدن آرا است .غالمعلی جعفرزاده ،نایب رئیس فراکسیون
مســـتقلین در این رابطه به «ایران» میگوید« :خیلی از نمایندگان پیش از آغاز
به کار در مجلس وابســـتگیهایی به برخی نهادها داشـــتهاند کـــه آن را در طول
دوره نمایندگی حفظ میکنند و همیشـــه ســـعی دارند به نفع آن دستگاه اقدام
کننـــد .اما یک نمونه از وابســـتگی که البته تعدد آن هم جای تأســـف دارد بعد
از آغـــاز دوره نمایندگی و به واســـطه موقعیت وکالی مجلس ایجاد میشـــود».
او توضیح میدهد که «ســـیل خواســـتههای مردمی یا تالش برای باال کشـــیدن
برخی از نزدیکان و وابســـتگان معموالً باعث میشود که برخی نمایندگان وارد
مراودات جدی با دستگاههای اجرایی بشوند که کامالً خارج از چارچوب وظایف
نمایندگی اســـت ».او معتقد اســـت بســـیاری از بازوهای نظارتی مجلس نظیر
ســـؤال ،اســـتیضاح و تحقیق و تفحص هم قربانی همین روابط شـــدهاند؛ «االن
بیشتر از آنکه از بازوها و ابزارهای نظارتی مجلس برای نظارت واقعی بر دولت
استفاده شود ،برای وارد کردن فشار به مسئوالن و گرفتن امتیاز استفاده میشود
و این یعنی کانالیزه کردن موقعیت نمایندگی مجلس در مســـیر خواســـتههای
شـــخصی ،منطقهای و جناحی ».او معتقد است که همین مسأله یکی از دالیلی
است که نمایندگان را از شفاف شدن رأی شان برحذر میدارد .رأیی که میتواند
آنهـــا را در دوراهی مردم و دســـتگاههای اجرایی قرار دهـــد؛ چه آنکه ابوالفضل
ابوترابی ،نماینده اصولگـــرای مجلس هم در گفتوگو با «ایران» تأیید میکند:
«ما موارد زیادی را میبینیم که مسئوالن دستگاههای اجرایی بابت کارهایی که
بـــرای نمایندگان کرده یا امتیازاتی که به آنها دادهاند هنگام بررســـی طرحهای
مختلـــف به همین نماینـــدگان مراجعه میکننـــد و از آنهـــا میخواهند که رأی
مـــد نظر آنهـــا را بدهند ».ابوترابی معتقد اســـت تـــا وقتی این نـــوع روابط بین
نمایندگان با دســـتگاههای دیگر از بین نرود ،انگیزههای قدرتمندی در مجلس
برای مخالفت با بحث شفافیت آرای نمایندگان وجود خواهد داشت.

