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امروز و با گذشت تنها سه ماه از آغاز به كار . است ايران ترين پارلمان شفاف شوراي اسالمي شهر تهران،اكنون، 
در  پارلماني سابقه از شفافيت استانداردهايي بي ،اين شورا عملكردپنجمين دوره شوراي اسالمي شهر تهران، رسمي 

  .ايران را محقق كرده است

خود  پايبنديپنجمين دوره شوراي اسالمي شهر تهران، اتي ليست اميد بود و منتخبان هاي انتخاب شفافيت جزء وعده
، با پخش ندنكرده بود هنوز به طور رسمي كار خود را شروع، در روزهايي كه ندبه شفافيت را از همان ابتدا آغاز كرد

ن را در جريان فرآيند انتخاب هاي كانديداهاي سمت شهردار تهران، شهروندا برنامهجلسات استماع زنده اينترنتي 
قرار گرفت و اميد است شفاف شدن فرآيند  شوراهاي برخي شهرهاي ديگر نيزامري كه الگوي . ندشهردار قرار داد

  .شهرها تبديل شود  ها در همه انتخاب شهردار به يك الگوي نهادمند براي همه دوره

در حوزه  ، اعضاي محترم شورا با دو تصميم مهمپس از رسميت يافتن پنجمين دوره شوراي اسالمي شهر تهران 
تصميم به علني برگزار كردن تمامي جلسات و نيز پخش . ، رويه خود را از رويه شوراي چهارم متمايز كردندشفافيت

تهران به  زنده اينترنتي جلسات علني، دو رويه مهمي بود كه پايبندي اعضاي پنجمين دوره شوراي اسالمي شهر
طلبان نيست بلكه  اصالحات تنها به معناي به قدرت رسيدن اصالح پيروزي وم بخشيد و نشان داد كهشفافيت را تدا

  .ها و فرآيندهاي ناصواب گذشته است تر از هر چيز، به معناي اصالح رويه مهم

 ابه شور واصل شده و بررسي پيشنهادهاي گيري قانون دستورالعمل نحوه اداره جلسات، راي 3اجراي تبصره ماده 
قرائت اسامي آراي موافق و مخالف در جلسه و نيز ثبت اين آراء در  و شوراي عالي استانها 19/2/1392 مصوب 
دستور جلسات، دسترسي عمومي به . را در اجراي قانون پيشرو قرار داده استشوراي پنجم جلسات،  صورت
نون در ايران شفافيت است كه تاك ، تحقق استانداردهايي ازجلسات و آرشيو صوتي جلسات در سايت شورا صورت

همراهي تمامي اعضاي پنجمين دوره شوراي اسالمي  پيگيري هيئت رئيسه محترم شورا وسابقه نداشته است و با 
  . محقق شده استشهر تهران 

مند  و پيگيري هزاران شهروند دغدغه ست، تحقق نظارت همگاني كه با رصدكليد مسائل امروز ما شفافيت شاه
تنها با شفافيت . يابد شود فقط در بستر شفافيت فرآيندها و تصميمات است كه امكان بروز و ظهور مي ير ميپذ امكان

 و كاري ي از سر سياسي گرانه هاي تخريب مخالفان سياسي و افشاگري روايت سوگيرانهتوان  سيستماتيك است كه مي



جز تخريب اعتماد عمومي ارد مقرون به صحت نيز حتي در موكه  يهاي افشاگري .را خنثي كردهاي توخالي  بگم  بگم
   .ثمر ديگري به دنبال ندارد

دار تبديل خواهد شد كه  اما نهال رو به شكوفايي شفافيت در شوراي پنجم تنها زماني به درختي تنومند و ريشه
يگر شهرها استانداردهاي محقق شده در كه نه فقط شهروندان د زماني. شفافيت به يك مطالبه عمومي تبديل شود

تر از آن، تمامي  پنجمين دوره شوراي اسالمي شهر تهران را از شوراهاي شهر سراسر كشور مطالبه كنند، بلكه مهم
هاي شفافيت پارلماني  شاخصمتاسفانه . آحاد ملت، همين حد از شفافيت را از مجلس شوراي اسالمي مطالبه كنند

چه در قانون اساسي آمده است، ارتقاي چنداني نيافته  چهل سال گذشته از سطح آن طي در مجلس شوراي اسالمي
ات و جلس ها و لوايح، ثبت اين آراء در صورت آشكار شدن آراي موافق و مخالف به طرحاين درحالي است كه . است

هاي تحقق شفافيت و  ضرورتترين  حداقليجلسات و مشروح مذاكرات، از  صورتبه روزآمد برقراري دسترسي عمومي 
و فراكسيون شفافيت در مجلس دهم ارتقاي  هيئت رئيسه محترم مجلسكه به همت  اميد آن. نظارت همگاني است

   .محقق شوددر ايران ان الگوي ملي پارلمان واستانداردهاي شفافيت مجلس شوراي اسالمي به عن

با شفافيت جز رود  از بين نميو پي شهرداري تهران دوانده در رگ  اد ريشهكليد مسائل امروز ماست، فس يت شاهشفاف
از همين . هاي مختلف از بين بردن رانت اطالعاتي با برقراري دسترسي عمومي به اطالعات در حوزهسيستماتيك و 

نامه ضدفساد را به عنوان  نه فقط صدور دو بخش جناب آقاي دكتر نجفي، تهران، طلباصالحروست كه شهردار 
 خود رقم زدند بلكه ايشان با هدف ارتقاي استانداردهاي شفافيت در شهرداري تهران،طلبانه  اصالح اولين اقدامات

اند كه اميد است با جديت و  انتشار عمومي جزئيات قراردادهاي باالي يك ميليارد تومان را در دستور كار قرار داده
هر چه زودتر به سرانجام رسيده و نيز برنامه دهند، اين  شان نشان مي هاي اي كه ايشان در تحقق برنامه پيگيري

اند، در دسترس عموم  جزئيات قراردادهاي باالي يك ميليارد تومان كه در دوره جديد مديريت شهري منعقد شده
  .شهروندان قرار گيرد

هداف پنجمين دوره شوراي اسالم شهر تهران، متعهدانه پايبندي خود به تحقق شفافيت به عنوان يكي از ا
استانداردهاي شفافيت در شوراي اسالمي را روز به روز ارتقاء خواهد  خد اميد به وكرد طلبانه را حفظ خواهد  حاصال
اما واقعيت اين است كه از اين پس بار اصلي حفظ  و افزايش شفافيت بر دوش شهروندان است چراكه اگر داد 

اسالمي محقق نخواهد شد بلكه شفافيت مطالبه عمومي نباشد، نه فقط شفافيت در سطح ملي و در مجلس شوراي 
 كه براي اين. هاي پيش از شوراي پنجم بازگردد هاي بعد، وضعيت به دوره محتمل است با تغيير اعضاي شورا در دوره

  .به عقب بازنگرديم ضروري است كه شفافيت به يك مطالبه عمومي تبديل شود باز هم پيشتر برويم، براي اينكه

 


