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ارایه  معنای  به  کلی  مفهوم  یک  در  شفافیت 
زمانی  در  باید،  که  اطالعاتی  اطالعاتی است.  حق 
باید، در  که  کیفیتی  با  باید،  که  باید، در قالبی  که 
ارایه شوند.  باید  که  باید و به مخاطبی  که  محلی 
حاصل  شفافیت  باشند،  شــروط  ایــن  همه  وقتی 
شده است اما شفافیت الزامًا به معنای ارایه همه 

اطالعات به همه افراد نیست.
ــده ی زنــجــیــره ی  ــ ــم ش ــ گ شــفــافــیــت، حــلــقــه 
از  ــت.  اس اســالمــی  انــقــالب  آرمــان هــای  از  بسیاری 
مسئولیت پذیری  به  می توان  شفافیت  آثار  جمله 
با  مبارزه  در  زمان  و  هزینه  کاهش  پاسخگویی،  و 
مردم  عموم  گسترده ی  مشارکت  تبذیر،  و  اســراف 
کشور، برقراری عدالت و رفع  در عموم فعالیت های 

کرد. تبعیض های ناروا اشاره 
مدرن  حقوقی  نظامات  کثر  ا در  کلی  طور  به 
آن که  مگر  اســت،  شفافیت  بر  اصل  مــردم ســاالر،  و 

مستثنی  آن  از  مــوارد  برخی  اقتضائاتی،  حسب  بر 
کردن باید به صورت جزیی و محدود  شود. استثنا 
باید  نیز  مستثنی  قــاعــده  بــاشــد.  مـــوارد  همان  بــه 
صــورت  در  و  شـــده  مشخص  قــانــون  در  دقـــت  بــه 
ارایه  آمــاری پیرامون آن هــا  گــزارش  محقق شــدن، 
که  باشند  داشته  اصــرار  برخی  است  شود. ممکن 
الزم است همه اطالعات حکومتی در اختیار همه 
نادرست  تصور  این  که  حالی  در  گیرد.  قــرار  مــردم 
که شامل یکی از سه گانه: 1(  است. الاقل مواردی 
امنیت ملی، 2( اسرار تجاری و 3( حریم خصوصی 

گردند. باشند، نبایستی منتشر 

شفافیتآراینمایندگانمجلس
رابطه  در  امروزه  که  است  رویکردی  شفافیت 
قرار  بحث  مورد  گون  گونا نهادهای  و  ساختارها  با 
که  شفافیت  ابــعــاد  مهم ترین  از  یکی  و  مــی گــیــرد 
از  بسیاری  توجه  مــورد  ایــران  در  اخیر  سالیان  در 
پارلمانی  شفافیت  است،  گرفته  قرار  اندیشمندان 
است. شفافیت پارلمانی بر ارایه اطالعات پارلمانی 
بــرای  بــا فــرمــت هــای مختلف  بــه صـــورت دقــیــق و 
با  می کند.  کید  تأ اطــالعــات  ایــن  از  بهتر  استفاده 
ارایه اطالعات پارلمانی )اعم از اطالعات عملکردی 
و  مــردم  پــارلــمــان(  اداری  اطــالعــات  و  نمایندگان 
نخبگان این فرصت را پیدا می کنند تا از فرایند های 
آن  از  مهم تر  و  شوند  گــاه  آ کشور  در  قانون گذاری 

کنند. بتوانند در این فرایندها مشارکت 

تحلیلی بر اصل بودن شفافیت آرای نمایندگان 
مجلس شورای اسالمی
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