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سخنرانی فاطمه صادقی که با عنوان »از آرِی مشروط به جمهوریت نامشروط« در سایت میدان 

اصول گرایی«  و  اصالح طلبی  کاذب  »دوگانه ی  از  رفتن  فرا  برای  راهی  است  بنا  گویا  و  شد1  منتشر 

پیِش رو بگذارد، حتا خودش از آن دوگانه ی »کاذب« فراتر نمی رود و چیزی غیر از تکرار راه حل های 

روی  از  مرفق  تا  اتفاقن  می گیرد  که  ژستی  خالف  بر  که  متناقض  سخنانی  ندارد.  چنته  در  پیشین 

است. بیان شده  استیصال 

به جمهوری وفاداری 

را چنین توضیح می دهد:  آغاز می کند و آن  استیصال سیاسی  انسداد و  بر وجود  تاکید  از  فاطمه صادقی 

در یک  ما  ندارد.  فعلی وجود  از وضعیت  برای خروج  راه حلی  آن هیچ  در  که  و عملی...  فکری  »وضعیتی 

اعتدال  اصالح طلبی/  نوعی  دیگری  سر  و  است  مبتذل  فاشیسم  آن  سر  یک  که  افتاده ایم  گیر  دوگانگی 

شده  تبدیل  جهانی  روندی  به  واقع  در  و  نیست  ایران  مخصوص  استیصال  »این  می دهد:  تذکر  و  مبتذل« 

انتخابی در کار نیست.  انتخابات برگزار می شود اما در واقع  است. در همه جا شاهد این روند هستیم که 

به عده ای  را  تنها عده ای جای خود  بدتر می شود و  به روز  اما وضع مردم روز  دولت ها جا به جا می شوند، 

قدرت طلب تر  و  منفعت طلب تر  بی مایه تر،  بی سوادتر،  کوتاه قدتر،  روز  هر  سیاستمداران  می دهند.  دیگر 

است  جهانی  وضعیتی  می زند،  حرف  آن  از  او  که  »استیصالی«  می گوید،  درست  صادقی  فاطمه  می شوند.« 

اما معلوم نیست چرا این استیصال نه تنها راه حلی را که صادقی پیِش رو می گذارد با بحران مواجه نمی کند 

1- به این آدرس مراجعه کنید  

 https://goo.gl/aR89v5
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که صادقی  نتیجه یی  کند.  بحرانی  می کند،  وفاداری  اعالم  آن  به  که صادقی  را  مفهومی  نمی تواند  حتا  بلکه 

هم  انقالبی  تغییرات  گویا  که  شده  مسلم  دیگر  امروز  واقع  »در  که  است  این  می گیرد  جهانی  استیصال  از 

با  انقالب ژانویه  برای مثال در مصر،  برای آن است که هیچ تغییری در وضع فعلی حاصل نشود.  در واقع 

وجود این همه هزینه، در عمل به تثبیت وضعیت قبلی انجامید. هرچند این یک پدیده ی جهانی است اما 

ایران.« به  برگردیم 

استیصال  آن  تمام  صادقی  فاطمه  نظر  از  که  کنیم  تصریح  را  این  اما  برگردیم  ایران  به  آن که  از  پیش 

انقالب  که  چرا  دهد  نشان  مضر  حتا  و  بی فایده  را  انقالبی«  »تغییرات  که  است  این  خدمت  در  پیش گفته 

قبلی  وضعیت  تثبیت  به  عمل  در  بلکه  کرد  تحمیل  جامعه  به  را  زیادی  هزینه های  تنها  نه  مصر  در  ژانویه 

انجامید. با این وجود این که »در همه جا شاهد این روند هستیم که انتخابات برگزار می شود اما در واقع 

انتخابی در کار نیست. دولت ها جا به جا می شوند، اما وضع مردم روز به روز بدتر می شود و...« نه تنها هیچ 

خللی در ایده ی جمهوری ایجاد نمی کند بلکه ایده ی جمهوری، یعنی فرم حکمرانی در تمامی آن کشورهایی 

اما وضع  انتخابی در کار نیست و دولت های آنها جابه جا می شوند  اما  انتخابات برگزار می شود  آنها  که در 

بحرانی مواجه  با هیچ  بیرون می آید،  تحلیل  این  از دل  بدون هیچ گزندی  بدتر می شود،  به روز  مردم روز 

نمی شود و تبدیل به آرمان جمعی تمام چهل سال گذشته می شود.

باید به پرسش گرفته شود همان  اولین چیزی که  اگر استیصال مورد نظر صادقی استیصالی جهانی است، 

»آرمان جمهوریت« است. باید پرسید چرا در کشورهایی که از تاسیس جمهوری در آنها چند قرن می گذرد 

انتخابات  در  آزادانه  شرکت  امکان  احزاب  تمامی  که  کشورهایی  در  چرا  شده ییم؟  مواجه  استیصال  با  هم 

تظاهرات و  امکان  دارند،  را  نشریات خودشان  و  زنان تشکل ها  دارند،  اتحادیه  و  کارگران سندیکا  دارند،  را 

اعتصاب در آنها موجود است و تمام زیبایی های »آرمان جمهوری« را تثبیت کرده اند نیز »شاهد این روند 

هستیم که انتخابات برگزار می شود اما در واقع انتخابی در کار نیست. دولت ها جا به جا می شوند، اما وضع 

مردم روز به روز بدتر می شود«؟

صادقی پس از ارائه ی راه حل خودش برای خروج از استیصال که به عنوان راه حلی ایجابی ارائه می شود، 

57 که در دوم خرداد  ایجابی بر جمهوریت استوار است، به عنوان آرمان اصلی انقالب  می گوید: »سیاست 

76 و 22 خرداد 88 شکلی آشکار به خود گرفت. در واقع مسیری که از آری مشروط آغاز می کند و نه گویی 

قدرتمندانه را در نظر دارد، باید بر جمهوریت مبتنی باشد.« صادقی البته فراموش می کند هر انقالبی درست 
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در آنجایی تمام می شود که جمهوری آغاز می شود، درست همان جایی که اکثریت خاموش پای صندوق های 

سیاسی  قدرت  و  شود  تاسیس  سرنگون شده  جای حکمرانی  به  تا حکمرانی جدید  می شوند  خوانده  فرا  رای 

مردم، قدرت سیاسی ای که از دل منطق انقالب توسط مردم کسب شده است، از آنها بازستانده شود. چنین 

در  که در خالء قدرت،  است  بوده  فرودستانی  انقالبی مالزم سرکوب  پی هر  در  تاسیس جمهوری  که  است 

آن دورانی که حاکمان توان حکمرانی ندارند و مردم نمی خواهند به آنان حکمرانی شود، قدرت سیاسی را 

در سطح جامعه به دست گرفته اند. همان قدرت دوگانه یی که فردای هر انقالبی شکل می گیرد و سرنوشت 

انقالب به سرنوشت نبردی وابسته است که در آن جریان می یابد.

محلی  دادگاه های  رای  پذیرفتن  از  که  شد  تثبیت  شورشی ای  کشاورزان  سرکوب  با  تنها  آمریکا  جمهوری 

سرپیچی می کردند، جمهوری فرانسه با تاریخ سرکوب سه هزار پرولتاریای پاریسی در سال 1848 و سرکوب 

سنگر  به  سنگر  فتح  با  تنها  آلمان  جمهوری  است،  خورده  گره   1871 در  فرانسوی  کموناردهای  خونین 

برمن  و  و هامبورگ  کیل  بندرگاه های  کارگران  و  ملوانان  و کشتار وسیع  برلن  در  کارگران شورشی  مقاومت 

برای درهم کوفتن شوراهای دهقانی،  ترکمن صحرا  و  به کردستان  ارتش کشی  با  ایران  آمد و جمهوری  فائق 

شوراهای  علیه  فرهنگی«  »انقالب  و  انقالبی  کارگران  از  آنها  خونین  تصفیه ی  و  کارگری  شوراهای  اشغال 

دانشگاه ها حاکم شد. در  قدرت گرفته 

بلکه  ندارد   »57 انقالب  اصلی  »آرمان  به  ربطی  تنها  نه  آرمان جمهوری  به  وفاداری  اعالم  که  است  چنین 

صحه گذاشتن بر همان روندی است که اتفاقن در مصر هم علیه تغییر انقالبی وارد عمل شد و به پیروزی 

که  آنچه  انقالب.  از  ید  خلع  برای  رای  صندوق  میانجی  به  مردم  جمهور  خواندن  فرا  یعنی  یافت،  دست 

برخالف نظر فاطمه صادقی در انقالب ژانویه ی مصر یک بار دیگر ناکارآمدی خودش را اثبات کرد نه ایده ی 

تاسیس جمهوری  به واسطه ی  تنها  بود.  تاسیس جمهوری  و  انتخابات  برگزاری  ایده ی  بلکه  انقالبی،  تغییرات 

بود که صحنه ی نبرد انقالبی در مصر، صحنه ی کسب قدرت سیاسی در دانشگاه ها و کارخانه ها و محله ها، 

تبدیل شد. ارتش مصر  و  اخوان المسلمین  به صحنه ی کشمکش 

در مورد 22 خرداد 1388 هم اگر در همان لحظه ی 22 خرداد توقف کنیم، تحلیل فاطمه صادقی درست 

است اما مشکل از جایی آغاز می شود که تاریخ در 22 خرداد منجمد نمی شود، به حوادث دو ساِل بعد از 

آن گره می خورد و معنای آن دگرگون می شود. در واقع در 22 خرداد 1388 بنا بود »آرمان جمهوریت« در 

رای مردم متجلی شود و مردم یک »رییس« را برای اداره ی امورشان برگزینند، با این همه تقلب در شمارش 



6

نه گویی نامشروط به آری مشروط

آرا نه تنها برنامه ی مدون شده در محافل قدرت را به هم زد، بلکه به سرعت از آرمان جمهوریت هم فراتر 

به  1389 فروکش کرد و  25 بهمن  از  نهایت بعد  افتاد و در  اتفاق  22 خرداد  از  رفت. در حوادثی که بعد 

با  کنند،  »مشارکت«  خودشان  سرنوشت  تعیین  در  جمهوری  منطق  با  بود  بنا  که  مردمی  شد،  سرکوب  کلی 

در  که  است  چنین  کنند.  مداخله  خودشان  سرنوشت  در  مستقیم  و  راسن  تا  آمدند  خیابان  به  بدن هایشان 

واقع  در  اما  دارد  رادیکال  فاطمه صادقی هرچند شمایلی  گفتار  در  »آرمان جمهوریت«  به  بازگشت  نهایت 

چیزی بیش از بازگشت به »آرمان های دوم خرداد« نیست، این ادعایی است که در ادامه ثابت خواهد شد.

منجی و صندوق  های  انتخاباتی  سیاست 

فاطمه صادقی می گوید: »با نظر به انتخابات و وضعیت سیاسی فعلی می توان راه حل های معقول جمعی 

مشروط،  آری گویی  نامشروط،  آری گویی  به  می توان  را  راه حل  چهار  این  کرد....  تقسیم  قسم  چهار  به  را 

تاکید  تبعات  تمام  به  کوتاهش  سخنرانی  در  صادقی  کرد.«  تقسیم  قدرتمندانه  نه گویی  و  ضعیف  نه گویی 

بر »آرمان جمهوریت« وفادار است، از جمله به تقلیل سیاست به انتخابات و صندوق رای. برای او تمامی 

اتخاذ  رای  صندوق  به  نسبت  که  می گذرد  موضعی  مسیر  از  تنها  موجود  جمعی«  »معقول  راه حل های 

این است که  از »آری مشروط« برای  تنها همین نیست. تمام استدالالت صادقی برای دفاع  می شود. قضیه 

راه حلی  ارائه ی  پوِک  ژست  آن  تمام  که  اینجاست  درست  و  برسد  قدرتمندانه«  »نه گویِی  یک  به  سرانجام 

ایجابی در مقابل وضعیت استیصال، پودر می شود و از هم می پاشد.

صادقی  سخنرانی  در  قدرتمندانه«  »نه گویی  به  مشروط«  »آری  سیر  روند  که  نیست  این  تنها  مسئله 

قدرتمندانه«  »نه گویی  آن  نمی شود  معلوم  هرگز  که  است  این  اصلی  مسئله ی  بلکه  است،  مفقود  کلی  به 

خود  گفتن  نه  از  بعد  می گویند  نه  قدرتمندانه  که  آنها  کند.  پیدا  دست  ایجابی ای  نتیجه ی  چه  به  بناست 

او  برای  ندارد.  پاسخی  این پرسش  برابر  در  فاطمه صادقی  کنند؟  قرار است چه  انتخابات  پای صندوق های 

تنها چیزی که در وفاداری به آرمان جمهوری اصالت دارد صندوق رای است و درست به همین دلیل توان 

ترسیم افقی را ندارد که در آن امکان حتا یک قدم فراتر رفتن از وضعیت استیصال فراهم شود. و از قضا به 

همین دلیل است که امکان طرح مطالبات گوناگون برای فاطمه صادقی تنها در نسبت با صندوق انتخابات 

دارد. معنا 

»ایجابی«  راه حل  که  می شود  نمایان  کلی  به  زمانی  صادقی  فاطمه  فرمایشات  در  موجود  تناقضات  کالف 
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اما در  با آری نامشروط مشابه است،  او می گوید: »آری مشروط در شکل  آری مشروط را تعریف می کند. 

)رای  باشد  یکسان  نامشروط  آری  با  آنی،  نتیجه ی  در  است  اینکه ممکن  با  یعنی  دارد.  تفاوت  آن  با  محتوا 

دارد.  تفاوت  کلی  به  آن  با  هم  غایی  نتیجه ی  در  و  است  مشروط  واقع  در  اما  اصلح(،  کاندیدای  به  دادن 

داشتن سندیکای مستقل،  با شرط  کارگران می توانند  مثال،  برای  پیش می گذارد.  دادن  رای  برای  را  شروطی 

این فرایند مستلزم  از کاندیدای مورد نظر خود حمایت کنند.  با گذاشتن شرط،  رای بدهند، زنان می توانند 

چانه زنی و مذاکره است و به هر نوع رای دادنی تن نمی دهد.« بسیار خب! اما معلوم نیست چه کسی یا 

بناست به شرط داشتن سندیکای  ببرند. کدام کارگران  این مذاکرات و چانه زنی ها را پیش  کسانی می توانند 

مستقل رای بدهند؟ چه کسی یا کسانی از جانب کارگران بناست این مذاکرات و چانه زنی ها را پیش ببرند؟ 

سرانجام  و  کنند؟  مذاکره  »کارگران«  جانب  از  بناست  می روند چگونه  چانه زنی  و  مذاکرات  پای  که  کسانی 

اگر هیچ کدام از کاندیداهای ریاست جمهوری حاضر به مذاکره و چانه زنی با آنها نشد قرار است چه کنند؟ 

فاطمه صادقی چیزی در این مورد نمی داند. او چنان مفتون »آرمان جمهوریت« شده است که گمان می کند 

تا  مورد موضوعی  در  مذاکره  پیش شرط  با  که  می دانند  کسانی  رای  محتاج  را  موجود خودشان  کاندیداهای 

ایران و وضعیت های  در  به ویژه  انتخاباتی،  کنند. معضل سیاست  او حمایت  از  امنیتی حاضرند  اندازه  این 

مشابه، همین است. این که اساسن نمی تواند درک کند طرح مطالبات در فضای عمومی تنها به کار بسیج 

را  مطالباتشان  ورد  آن که  زیبا، ضمن  جان  و  پاک  دستان  با  که  می آید  توئیتر  و  فیس بوک  مقیم  شوالیه های 

زیر لب می خوانند، رای مشروط خودشان را به کاندیدای اصلح بدهند.

انتخابات  ایام  تنها در  زنان و »دیگران«  کارگران،  این که صادقی معلوم نمی کند چرا طرح مطالبات  ضمن 

به  و  رفتند  رای  صندوق های  پای   1392 خرداد  در  مشابه  استدالل هایی  با  که  آنها  دارد.  امکان  که  است 

نیرویی  برای طرح مطالباتشان کردند؟ کدام  استفاده یی  از چهار سال گذشته چه  دادند  رای  حسن روحانی 

مانند  البته چند صفحه ی فیس بوکی تحت عنوان های دهان پُرکُنی  این مطالبات سازماندهی کردند؟  را حول 

انتخابات  از  بعد  ماه  دو  تا  که  انداختند  راه  آن  مانند  و  »دانشجویی«  و  زنان«  مطالبات  پیگیری  »کارگروه 

بود،  شده  پدیدار  که  سرعتی  همان  به  اما  گرفت  الیک  و  شد  نوشته  آنها  روی  مطالبی  ریاست جمهوری 

خاموش شد و پایان یافت. از اینها بگذریم و رفتار هواداران سلحشور »آری مشروط« را در چهار سال آینده 

ریاست جمهوری  بعدی  دور  انتخابات  صندوق های  پای  ما  وعده ی  که  است  روشن  پیشاپیش  کنیم.  دنبال 

کنند. برای شوالیه های عزیز که می توانند در مورد مطالباتشان صحبت  تنها زمانی  بود،  خواهد 
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فشار از پایین، چانه زنی از باال

تنها چیزی که فاطمه صادقی با اعالم وفاداری به »آرمان جمهوریت« به آن بازمی گردد همان آرمان اصلی 

خردادی  دوم  اصالح طلبان  که  می برد  رنج  چیزی  همان  غیبت  از  دلیل  همین  به  و  است   »76 خرداد  »دوم 

اگر  است.  فراگیر  استیصالی  و  انحطاط  نشانه ی  ابتدا  همان  از  البته  بازگشت  این  می بردند.  رنج  آن  از 

اصیلی  اصالح طلب  حتا  که  شدند  تبدیل  اعتدالیونی  به  ساله  چند  روند  یک  در  خردادی  دوم  اصالح طلبان 

می داند،  »خفت بار«  را  آنها  رویکرد  و  کند  حمایت  آنها  از  نیست  حاضر  دیگر  هم  صادقی  فاطمه  چون 

مشروط«  »آری  او  سخنرانی  تکثیر  و  انتشار  با  که  کسانی  خیل  و  صادقی  فاطمه  چون  مدنی«ای  »فعاالن 

و  جامعه  درون  در  کوچک  جمع های  تشکیل  به  که  کسانی  از  ساله  چند  روند  یک  در  هم  کردند  تبلیغ  را 

از  را  مطالباتشان  به  رسیدن  راه  که  شدند  تبدیل  کسانی  به  داشتند  اعتقاد  ستم دیده گان  میان  در  فعالیت 

کنند. باال جستجو  امکان چانه زنی در 

دوم  از  بعد  حجاریان  سعید  که  می گوید  را  چیزهایی  همان  او  نمی گوید،  جدیدی  حرف  صادقی  فاطمه 

بود.  کرده  ترسیم  امور  اصالح  برای  حجاریان  که  می دهد  پیشنهاد  را  مسیری  همان  و  می گفت   76 خرداد 

دوم  دولت  تاسیس  با  که  می گفت  را  حرف ها  این  زمانی  حجاریان  که  است  این  در  آنها  عمده ی  تفاوت 

خردادی توسط دوستان و یاران خودش امکان »چانه زنی در باال« را فراهم می دید و برای »فشار از پایین« 

حساب  اصالحات  عصر  تیراژ  پر  روزنامه های  و  خاتمی  دولت  هوادار  قدرتمند  دانشجویی  جنبش  روی 

می کرد. بنابراین فاطمه صادقی روی آب خانه می سازد. کسانی که می خواهند تحت فرمان تئوریک صادقی 

امکان »چانه زنی در باال« را فراهم کنند حتا ذره یی هم به امکان »فشار از پایین« نزدیک نشده اند. وضعیت 

استیصالی که فاطمه صادقی از آن سخن می گوید شامل وضعیت خود فاطمه صادقی و »راه حل ایجابی« او 

هم می شود. »آری مشروط« او اتفاقن تحکیم و تثبیت همان استیصال است و غیر از فراهم کردن دالیلی 

انتخابات کارکرد دیگری ندارد. اخالقی/ وجدانی و الجرم غیرسیاسی برای مشارکت در 

»آری  بپذیریم،  هم  را  صادقی  فاطمه  انتخاباتی  سیاست  و  جمهوریت  آرمان  به  وفاداری  لزوم  اگر  حتا 

همان  در  باشد.  فراهم  قدرتمندانه«  »نه گویی  امکان  آن  از  پیش  که  دارد  معنی  زمانی  تنها  مشروط« 

و  هستند  کاندیداها  با  مذاکره  و  چانه زنی  به  قادر  کسانی  تنها  هم  می کند  ترسیم  صادقی  که  چارچوبی 

گفتن  نه  با  بتوانند  که  دارند،  انتخابات  از  بعد  را  مذاکراتشان  و  چانه زنی  نتایج  پیگیری  امکان  آن  از  پیش 

حتا  می کند  ترسیم  صادقی  که  مسیری  باشند.  داشته  منتخبان  جایگاه  یا  انتخابات  نتایج  بر  مشخصی  تاثیر 
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در چارچوب گفتمانی خودش هم اشتباه است و به همین دلیل سرنوشتی غیر از همان سرنوشتی ندارد که 

برای  موجود  وضعیت  »حفظ  در  شدن  سهیم  داشته اند:  صادقی  فاطمه  خردادِی  دوم  دوستان  این  از  پیش 

دوم  که  عمده  تفاوت  یک  با  باز  البته  و  ناامیدکننده«  شدت  »به  و  »خفت بار«  استدالالتی  با  قدرتمندان« 

که  جایی  به  را  جدید  خردادی های  دوم  و  دارند«  منفعت  موجود  وضعیت  حفظ  »در  سابق  خردادی های 

نمی دهند. راه هم  باشند  داشته  منفعت 

و اما »شهر دیگر«

شکلی  برای  را  مسیر  دارند  می کردند  گمان  کردند  منتشر  را  صادقی  فاطمه  سخنرانی  که  کسانی  احتمالن 

قالب  در  سرانجام  که  چیزی  همان  می کنند،  فراهم  تهران  شهر  شورای  انتخابات  در  مطالبه محور  از حضور 

جلب  کار  به  آن  از  پیش  صادقی  حال سخنرانی  این  با  افتاد.  اتفاق  دیگر«  »شهر  انتخاباتی  فهرست  انتشار 

مشارکت در انتخابات ریاست جمهوری آمد و توسط هوداران حسن روحانی و جریان اعتدال در شبکه های 

انتخاباتی را، آن هم در شرایطی که متکی  البته ناگزیر بود، »آری گویی« به سیاست  مجازی تکثیر شد. این 

کرد،  کنترل  مشخصی  چارچوب  در  و  داد  جهت  نمی توان  نیست،  فراگیر  جمعی  اراده ی  از  شکلی  هیچ  به 

انتخابات  به  باشد  مربوط  شهر  شورای  انتخابات  به  آن که  از  بیش  هم  صادقی  فاطمه  سخنرانی  که  چنان 

ریاست جمهوری ربط داشت. پس عجیب نیست بسیاری از کسانی که در یکی دو هفته ی آخر به این نتیجه 

ابتدا با دفاع از  رسیدند که باید در انتخابات ریاست جمهوری شرکت کنند و به حسن روحانی رای بدهند، 

لیست انتخاباتی »شهر دیگر« در انتخابات ورود کردند، با غر غر و نق زدن در مورد تمامیت خواهی شورای 

اصالح طلبان و سیاست های دولت روحانی اعالم موضع کردند و چنان که مرسوم است در روزهای آخر هر 

به  البته  نتایج  این  اعتدال حل شدند.  گفتار  در  و  کردند  متهم  و جنایت  به خیانت  ندهد  رای  که  را  کسی 

منطقی  نتیجه ی  اما  نبوده  هم  آنها  مطلوب  یحتمل  و  نیست  مربوط  دیگر«  »شهر  فهرست  منتشرکننده گان 

همان استدالل هایی است که برای دفاع از فهرست »شهر دیگر« مطرح شده است.

»شهر دیگر« هرچند مدعی است که از دوگانه ی اصالح طلبی و اصول گرایی فراتر رفته است و می خواهد 

کسانی را روانه ی شورای شهر تهران کند که با مافیای ثروت و قدرت سازش نکنند و شهر دیگری بسازند که 

تهران باید باشد اما بزرگترین دروغی که به همه گان، حتا شاید به خودش، می گوید این است که مسائل و 

معضالت شهر تهران را به اموری مدیریتی تقلیل می دهد. در واقع به بیان »شهر دیگر« مشکل شهر تهران 
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این است که مدیرانی ناالیق اداره ی امور آن را بر عهده دارند که به جای رسیدن به مشکالت شهری به فکر 

ثروت اندوزی و چپاول و اتصال به قدرت حاکمه اند.

راه حل  تنها  این که  به  اشاره  با  یک سخنرانی  در  دیگر«  »شهر  فهرست  کاندیداهای  از  یکی  مقدم،  فرشید 

نصیحت  با  را  هوا  »آلودگی  می گوید:  است  »فرهنگ سازی«  تهران  شهر  مشکالت  رفع  برای  پیشین  مدیران 

اما  عالی!  هم  بسیار  موعظه.«  با  را  فساد  کنند،  حل  می خواهند  پند  با  را  ترافیک  کنند،  حل  می خواهند 

آنچه که معلوم نیست این است که راه حل های ایجابی »شهر دیگر« برای رفع مشکل آلودگی هوا، ترافیک 

به خواننده  اطالعات  این  دیگر«  »شهر  در صفحه ی  منتشر شده  فیس بوکِی  پست  یک  در  فساد چیست؟  و 

شهری  خانوار  ناخالص  هزینه ی  متوسط   87 سال  در  بار  آخرین  مرکزی،  بانک  گزارش  »طبق  می شود:  داده 

بتوانند  که  این  برای  تهران،  شهرداری  کارگران  از  »بسیاری  و  است«  بوده  ماه  در  تومان  میلیون  یک  زیر 

را  امروز  حقوق  آن که  شرط  به  برگردانند،  عقب  به  سال   9 را  زمان  باید  بربیایند  زندگی  هزینه های  پس  از 

است که »شورای شهر می تواند  منتشر شده  انتخاباتی  این وعده ی  به همراه  اطالعات  این  کنند.«  دریافت 

تشکل های  تاسیس  مجوز  می تواند  که  نهادی  تنها  که  است  حالی  در  این  کند.«  کمک  آنان  تشکل یابی  به 

است.  اجتماعی  رفاه  و  کار  تعاون،  وزارت  کند  صادر  را،  تهران  شهرداری  کارگران  تشکل  جمله  از  کارگری، 

روشن نیست شورای »شهر دیگر« از چه طریقی غیر از »نصیحت«، »پند« و »موعظه« می تواند وزارت کار 

را مجاب کند که به تشکل کارگری کارگران شهرداری تهران مجوز فعالیت بدهد.

انبوه سازی،  فساد،  مذهبی،  اقلیت های  حذف  سبز،  فضای  تخریب  ترافیک،  هوا،  آلودگی  سیاق  همین  به 

شهری،  فضای  نابودی  پیاده روها،  شدن  کوچک  حاشیه نشین ها،  بر  حاکم  وضعیت  تبلیغاتی،  بیلبوردهای 

کالن  سیاست های  نتیجه ی  باشد،  شهری  مدیران  ناالیقی  نتیجه ی  آن که  از  بیش  آن  مانند  و  کافه ها  گرانی 

از خلع سالح  غیر  به مدیریت هیچ معنایی  تقلیل سیاست  است.  نظِم مستقر  امنیتِی  و  اقتصادی و سیاسی 

کسانی ندارد که در هر شکلی از سیاست رسمی و انتخاباتی صالحیت اداره ی امور را ندارند و در نهایت به 

برای اصالح وضعیت تالش کنند، نخبه گانی دیگر. آنان  از  به نمایندگی  احتیاج دارند که  نخبه گانی 

عقل سلیم و کاندیدای ارشد

تنها چند روز پس از انتشار فهرست کاندیداهای »شهر دیگر« لیال ارشد، یکی از مطرح تریِن آنها، از حضور 

به  او  کرد.  منتشر  مورد  این  در  هم  ویدئویی  کوتاهی  فاصله ی  با  و  داد  انصراف  انتخاباتی  رقابت های  در 
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نخبه گان  انتخاباتی  »سازوکار  به  انتقاداتی  که  نوشت  و  کرد  اشاره  محدودیت ها«  و  »موانع  به  این که  رغم 

اصالح طلب« دارد اما هم چنان اعالم کرد به عنوان »یک شهروند مسئول« در انتخابات شرکت و با »جریان 

اصالحات« همراهی می کند. کاندیدای ارشِد فهرسِت شهر دیگر که با شعار شفافیت وارد عرصه ی انتخابات 

شده بودند، نه تنها هیچ توضیح شفافی در مورد آن »موانع و محدودیت ها« ارائه نداد بلکه حتا حاضر نشد 

از فهرست شهر دیگر دفاع و حامیانش را به رای دادن به این فهرست تشویق کند. حامیان و منتشرکننده گان 

ناراضی بودند. از اصالح طلبان  بلکه هم چنان  لیال ارشد نداشتند  از  اما گالیه یی  فهرست »شهر دیگر« 

نوشته ی  به  که  چرا  دهد  انصراف  اصالح طلبان  فشارهای  مقابل  در  ارشد  لیال  که  می کرد  سلیم حکم  عقل 

تهدیدات، موثر  اساس شایعاِت موجود  بر  یا  بوده است  برخوردار  بیشتری  اهمیت  از  خودش »منافع ملی« 

درون جامعه  در  از شورای شهر می توانستند  بیرون  که  را  نیروهایی  بوده اند. همان عقل سلیم  قدرتمند  و 

زندگی  در  و  دیگر«  »شهر  آوردن  دست  به  برای  که  بسازند  را  کسانی  از  شبکه یی  و  کنند  سازماندهی 

روزمره شان مبارزه می کنند، قانع کرده است که برای حضور در شورای شهر کاندیدا شوند یا فهرست کاندیدا 

از کسانی که سابقه ی حضور در نهادهای اجتماعی را دارند و سال ها برای  معرفی کنند. سن وسال بسیاری 

که  است  رسیده  جایی  به  کرده اند  تالش  شهرها  حاشیه ی  و  فقیرنشین  محله های  در  فرودستان  سازماندهی 

حاال گمان می کنند بهتر است خودشان راسن وارد قدرت شوند و امور را اصالح کنند.

این البته راه پیموده نشده یی نیست هرچند در زرورق جدیدی عرضه شده است. سال ها پیش انقالبیون 

68 در آلمان، حزب سبز را بنیان گذاشتند تا با عبور از رویاهای جوان سری با شعارهای حفظ محیط زیست و 

صلح و برنامه ی اقتصادی عدالت طلبانه وارد قدرت سیاسی شوند و »آلمانی دیگر« را بسازند. دولت مشترک 

حزب سبز و حزب سوسیال دموکرات اما در دو جنگ شرکت کرد و بنیان اصالحات اقتصادی نولیبرالی را در 

پیروز می شود. بنا گذاشت. عقل سلیم همیشه  آلمان 

این که  برای  نه  می دادم  رای  دیگر«  »شهر  فهرست  به  شک  بدون  بودم  تهران  در  اگر  من  وجود  این  با 

کارگران شهرداری تشکل داشته باشند، هوای تهران آلوده نباشد، فضای سبز تخریب نشود و مشکل ترافیک 

بلکه  اقلیت های مذهبی«  برای ساختن »شهر فرودستان« و »شهر حاشیه نشینان« و »شهر  نه  برطرف شود، 

مواجه  سیاسی  قدرت  در  نتایج حضور  با  دیگر  شهر  فهرست  حامیان  است  نشده  دیر  بسیار  تا  این که  برای 

شوند. تا اندوهگین تر و تنهاتر از این که هستیم نشویم و شاید روند تبدیل نیروهای اجتماعی به تکنوکرات 

تثبیت متوقف شود. از  پیش 
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