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حرف و حدیثهای لیست امید شورای شهر تهران تمامی ندارد. متاسفانه نحوه چینش این لیست موجب گردید که بسیاری از نیروهای اصالح طلب نسبت به آن اعتراض 
نمایند. حدفاصل  اعالم لیست امید و برگزاری انتخابات به دلیل عدم سوءاستفاده نیروهای رقیب و حفظ انسجام درون گروهی بسیاری از نیروهای اصالح طلب مصلحت را 
در سکوت دیده و افراد از ابراز اعتراض خود خودداری کردند. امروز که انتخابات برگزار شده و لیست امید هم با قاطعیت آرای الزم برای احراز صندلی های شورای شهر را 
به دست آورده است، بسیاری از معترضین سکوت خود را شکسته و موارد مد نظر خود در مورد چگونگی تنظیم این لیست را بیان می دارند. مقتضی است برای حفظ اعتماد 
و سرمایه  اجتماعی، هیئت رئیسه شورایعالی اصالحات هر چه سریعتر به شبهات پیش آمده پاسخ الزم را ارائه کنند. بدیهی است در این شرایط بهترین تصمیم، شفاف 
سازی و صراحت در ارائه گزارش است . گزارش شفاف چگونگی تهیه لیست امید شورای شهر نه تنها موجب رفع شبهات شده بلکه اعتبار جریان اصالح طلبی و گفتار سید 
محمد خاتمی را دو چندان می نماید. و اکنون به جاست که به  اعتراض فاطمه دانشور یکی از اعضای شورای شهر فعلی، توسط هئیت رئیسه شورای عالی پاسخ داده شود تا 

زمینه اعتماد افزایی به گروه ها و جریانهای مطرح جنبش اصالحات فراهم گردد .
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روز گذشــته در فضای تلگرامی عکسی از امیر تتلو منتشر شد که نشان می 
داد مورد ضرب و جرح شدیدی قرار گرفته است. نمی دانم این عکس مربوط به 
وقایع بعد از انتخابات ریاست جمهوری بوده و یا اینکه متعلق به گذشته است. فارغ 
ازصحت و سقم مطالب همراه عکس، تنهایی و بی پناهی امیر تتلو را باید درک 
کرد. این َرپِر زیر زمینی پر حاشــیه خواسته یا نا خواسته وارد بازی های سیاسی 
شــده است. فضای خشن و بی رحم سیاست فقط بستر سقوط افراد پر مدعایی 
همچون محمد باقر قالیباف نیست. در این عرصه انسانهای بی پناهی مانند تتلو 
نیز بسیار آسیب پذیر هستند. در چند روز گذشته فضای سیاسی و علی الخصوص 
مجازی کشور فشارهای مضاعفی به این جوان ساده و بی پناه وارد کرده است. 
باید پذیرفت که این فشــارها برای افرادی در حــد و اندازه های تتلو غیر قابل 
تحمل است. آیا به راستی تتلو مستحق چنین فشاری بوده است؟ آیا حمایت وی 
از ابراهیم رئیسی گناه نا بخشودنی بود که می بایست مجازات سنگینی به همراه 
داشته باشد؟ در این یادداشت سعی می شود به امیرتتلو بعنوان پدیده ای اجتماعی 
نگریسته شود. پدیده ای که حاصل شرایط امروز ما است. به بیان دیگر تتلو معلول 
علتهایی است که بسیاری از جوانان ایران زمین را تحت تاثیر خود قرار داده است.

انقالب صنعتی در کنار برآمدن شــیوه های نوین زندگی و حکومت کردن، 
موجب گردید بسیاری از روابط سنتی و وابستگی های پیشین انسان نابود گردد. 
انسانهایی که پیش از این در دامن ایل و قبیله و در کنار قوم و خویش خود زندگی 
توام با آرامش را تجربه می کردند، با وقوع رویدادهای نوین سیاسی، اقتصادی به 
آوارگی و بی پناهی مضاعفی دچار شدند. در محیط شهرهای امروزی اگر ته جیب 
افراد پولی نبوده و یا از اعتبار قابل توجهی برخوردار نباشــند، فاصله ی چندانی با 
پدیده هایی همچون گور خوابی و یا کارتن خوابی باقی نمی ماند. انسانها تا پیش 
از این به واسطه ارتباط خویشی و قومی می توانست سالها بدون درآمد و در کنار 
مابقی افراد خانواده خود به زندگی با عزت ادامه دهد اما امروز دیگر چنین امکانی 

برای همگان مهیا نیست. این وضعیت موجب به وجود آمدن گروههای حاشیه ای 
می شود. گروههایی که نه تنها سهمی از قدرت سیاسی نداشته بلکه امکان کسب 
درآمد را پیدا نکرده اند. در چنین شرایطی این گروههای حاشیه ای سعی دارند تا 
وضعیت خود را به انواع و اقسام مختلف به معرض نمایش گذارند. هنر موسیقی 
یکی از این راهها اســت. بهترین مصداق موسیقی گروههای حاشیه ای همین 
سبک رپ بوده که با تالش فراوان خود را حاشیه به مرکز آورده است. رپ سبکی 
از موسیقی است که موسیقی نیست. فراگیری موسیقی فاخر، نواختن سازها در 
گامها و ردیفهای متصلب نتیجه ممارست طاقت فرسایی است که در زیر سایه 
امنیت امکان پذیر است. گروههای حاشیه ای اساسا گروههایی هستند که هیچ 
وقت طعم شیرین امنیت را نمی چشند در این صورت آنها امکان فراگیری گامها، 
تکنیکها و ردیفهای موســیقی را پیدا نکرده و ناچارا مجبورند برای نمایش خود، 

به خالقیتهای نوین دست زنند. موسیقی پاپ، راک ، و اخیرا رپ حاصل  تالش 
گروههای در حاشــیه بوده اســت. در غرب یعنی مهد سرمایه داری دولتمردان 
و سیاســتگذاران می دانند که باید امکان فعالیت برای این گروههای حاشیه ای 
فراهم باشد. اگرچه موسیقی و هنر حاشیه نشینها نقد وضعیت موجود بوده و به 
مثابه آینه ای است که مصائب سیستم سرمایه داری را عیان می کند اما به جهت 
آنکه امکان جذب این افراد حاشیه ای به داخل ساختار غالب را  فراهم می کند، 
نه تنها برخوردی سلبی با آنها نمی شود بلکه بستر الزم برای فعالیت همه جانبه 

آنها مهیا می گردد.
امروز کشورهای در حال توسعه در وضعیتی به سر می برند که حاشیه نشینهای 
فراوانی را به خود می بیند.  ایران نیز از این قاعده مســتثنی نیســت. طرحهای 
موسوم به توسعه، نوسازی، پیشرفت یا هر عنوان دیگری موجب تحوالت عمیقی 
در روابط انسانی شده است. آمار سال 1395 نشان می دهد که تنها نزدیک به 25 
% از جمعیت ایران را روستا نشینان تشکیل می دهند و این به معنای آن است که 
ظرف سالهای اخیر موج مهاجرت به شهرها نه تنها کاهش نداشته بلکه سرعت 
زیادی به خود گرفته است. مهاجرت مهار گسیخته در کنار رویکرد انحصاری در 
مدیریت کشور موجب شده تا گروههای حاشیه ای بسیاری در کشور به وجود آید. 
شــایان ذکر است اتمیزه شدن افراد) همان آواراگی و بی پناهی( در نظام جهانی 
سرمایه داری تنها حاصل سیاستهای مالی و اقتصادی نیست. اساسا وابستگی افراد 
به گروهها و اجتماعات مختلف امری هویتی است که ریشه در فرهنگ دارد. به 
همین دلیل حاشیه نشینها،  طرد شدگان و گوشه گیران جامعه  ایرانی فقط افراد 
فقیر نیستند. بسیاری از جوانان طبقه مرفه نیز  وابستگی هویتی به خانواده و طبقه 
ندارند. این جوانان به طور طبیعی همانند بدیل غربی خود سعی دارند خود را در 
قالب گروههای نوین نمایش داده و برای خود هویتی جدید بنا نهند. امیرتتلو یکی 
از این افراد است. تتلو مجری موسیقی است که چندان مورد وثوق ساختارحاکم 

نیســت. تتلو و بسیاری دیگر ازجوانان کشور ســعی دارند با نمایشی متفاوت از 
رویه های مرسوم، هویتی نوین برای خود دست و پا کنند. اما متاسفانه جمهوری 
اسالمی در طول عمر خود هیچگاه فضا و امکان شکل گیری چنین هویتهایی را 
نداده است. موزیسینهای زیر زمینی و رپر ها در شرایط حاضر دو راه بیشتر ندارند یا 
باید عطای وطن را به لقایش ببخشند و به خارج از کشور مهاجرت کنند و یا اینکه 
آویزان مراکز ، نهادها و افراد قدرتمند شــوند و در سایه حمایت آنها امکان الزم 
برای فعالیت را به دست آورند. بسیاری از خوانندگان امروزی لس آنجلسی جزء 
دسته اول هستند اما مهمترین فرد در دسته دوم امیر تتلو است. تتلو بجای فرار از 
میهن سعی کرد در داخل کشور برای خود فضای فعالیت را مهیا کند. به امید آنکه 
وی و همفکرانش، هویتی نوین و رسمی برای خود به ثبت رسانند. نزدیکی تتلو به 
ابراهیم رئیسی خارج از این قاعده نیست. اما متاسفانه این بار سرکوب و تحقیر این 
جوان حاشیه ای  نه از سوی نیروهای حکومتی بلکه از سوی طیفی از دموکراسی 
خواهان و طرفداران جامعه مدنی صورت گرفته است. با این اوصاف آیا باید تتلو را 
سرزنش کرد؟ فراموش نکنیم در اروپای اوایل قرن بیستم که وضعیت مشابه ای 
با شرایط امروز ایران داشت بسیاری از همین نیروهای حاشیه ای و آواره راه دوم 
را برگزیدند و به دام افرادی همچون هیتلر و موسولینی افتادند. فاجعه جنگ دوم 
جهانی حاصل همین فرایند بود  که از آن به عنوان بزرگترین فاجعه بشری نام 
می برند. بنابراین تا دیر نشده باید محیط و فضای الزم برای فعالیت و حضور افراد 
در حاشیه را در متن جامعه شهری فراهم کنیم. این مهم تنها با پذیرش تفاوتها 
در کنار احقاق حقوق شهروندی میسر است. فراموش نکنیم برای دوری از تجربه 
ناگواری مانند  فاشیسم در اروپا باید از فرصتهای باقی مانده حداکثر بهره را برد. 
تتلو  و افرادی مانند وی باید بتواند هویت خود را در جامعه ایرانی بازشناســند تا 

نیازی به آویختگی از ریسمان این و آن نداشته باشند. 

تتلو قربانی بازی های سیاسی 

هئیت رئیسه شورایعالی سیاستگذاری پاسخ دهد 

جواد شقاقی

سیاســت اصالح طلبان تهیه فهرستی واحد برای ورود به شورای شهر تهران 
بود؛  فهرســتی که منجر به بروز تشــتت در میان اصالح طلبان شــد و به جای 
یک فهرست چندین فهرست ارائه کردند؛  فهرست هایی که اعتراضات گسترده 
اصالح طلبان را در پی داشــت و حتی منجر به کناره گیری چهره های سرشناس 
اصالحات از این فهرست ها شد.  محسن مهرعلیزاده، ابراهیم اصغرزاده، سعیداهلل 
بداشتی و محسن صفایی فراهانی از جمله چهره های شاخص جریان اصالحات 
بودند که در پی بروز اختالف در انتشــار لیست واحد اصالحات از رقابت شورای 
شــهر کنارکشیدند. در نهایت اما لیست امید در توافق دقیقه نودی اصالح طلبان 
تأیید شد و اتفاقاً با ذائقه سازی صورت گرفته از سوی جریان اصالحات در فضای 
مجازی این فهرســت توانست پیروز انتخابات شوراها باشد و تمام 21 اسمی که 
در فهرســت امید جای گرفتند، صرفنظر از شــناخته یا ناشناخته و متخصص یا 

بی تخصص بودن مجوز راهیابی به بهشت را به دست بیاروند.
  بگذریم از اینکه برخی منابع آگاه از رد و بدل شــدن رانت هایی کالن برای 
گنجانده شــدن برخی نام ها در این فهرســت خبر می دهند. پیش از این نیز در 
انتخابات مجلس دهم الهه کوالیی فعال سیاســی اصالح طلب و عضو شورای 
هماهنگی مجمع زنان اصالح طلب که با وجود ســوابق کاری و داشتن چهره ای 
سرشــناس در جریان اصالحات از فهرست امید در مجلس شورای اسالمی جا 
مانده بود در مصاحبه ای با خبرگزاری »آنا« اعالم کرد: »به هر حال افرادی که از 
امکان مالی و ارتباطات خوبی برخوردارند و چنین امکاناتی برای آنها فراهم است، 
قطعاً نسبت به بقیه افراد شانس بیشتر و بهتری برای حضور در همه لیست های 
انتخاباتی دارند. « وی در بخشی دیگر از سخنان خود اظهار داشت: »همیشه پول 
و قدرت در حوزه سیاســت تأثیرگذار هستند. برخی کاندیداها از طریق رانت وارد 

لیست امید شدند و من این مسئله را تکذیب نمی کنم. « کوالیی»پول« و »رانت« 
را یکی از ابزارهای مهم برای ورود به سیاست و حضور در لیست های انتخاباتی 
دانســت و گفت: پول و رانت و همچنین تالش برای اســتفاده از سازوکارهای 
 مؤثــر در نتایــج انتخابات، هیــچ گاه از عرصه رقابت ها خارج نشــده و نخواهد 
شد. ضمن اینکه در توسعه یافته ترین و پیشرفته ترین کشورها نیز شاهد تأثیرگذاری 
چنین عواملی در انتخابات یا ورود کاندیداها به لیست ها هستیم. در انتخابات اخیر 
شورای شهر نیز فاطمه دانشور پیشنهاد 2میلیاردتومانی را برای گنجاندن نام وی 
در لیست اصالح طلبان رسانه ای کرد، رسانه ای شدن این خبر اما برای خانم دانشور 
گران تمام شــد و نام وی به طور کلی از لیست اصالح طلبان حذف شد. لیست 
فروشی اصالح طلبان به لیست دوم آنها نیز رسید و رقم های 50 تا 100 میلیونی 

از برخی افراد درخواست شده بود.

  حاال با وجود راه یافتن تمامی 21 نفر فهرست امید به شورای شهر همچنان 
شاهد تشتت و درگیری های شدید اصالح طلبان هستیم. این بار ماجرا بر سر میثاق 
نامه ای است که بر مبنای آن تمامی منتخبان شورای شهر تهران تعهد داده اند در 
صورت بهشتی شدن هیچ سمت دیگری را نپذیرند. مبنای این میثاق نامه هم ممانعت 
از ورود چهره هایی همچون مهدی چمران، علیرضا دبیر، حبیب کاشانی مرتضی 
طالیی و دیگر چهره هایی است که به عنوان اعضای علی البدل شورای شهر انتخاب 
شده اند و در صورت انتخاب شهردار از میان لیست امید راهیابی چمران به بهشت 
قطعی می شود.  تشتت دوباره در اردوگاه اصالحات هم بر همین مبنا شکل گرفته 
 است. فعاالن رسانه ای اصالح طلب مصرند اگر میثاق نامه ای وجود دارد باید منتشر 

شود.    

دانشور: 2میلیارد ندادم از لیست خط خوردم

جواد امام مدیرعامل بنیادباران بعد از انتشار لیست امید و سه روز قبل انتخابات 
بیانیه ای در اعتراض به چینش این لیســت صادر کرد که از سوی هیئت رئیسه 

شورایعالی سیاست گذاری بی پاسخ ماند.
وی در این بیانیه خطاب به مردم ایران چنین اظهار داشت :  

اصالح طلبان برای انتخابات شــورای شهر اینجانب که در کمیته بررسی 
و ارزیابی )گروه 1۴ نفره کارشناســان( حضور داشته ام مورد انتقادهای بسیاری 

قرار گرفته ام.
ظرف دو روز گذشــته به امید ترمیم و اصالح لیســت مذکور سکوت کردم 
اما اکنون که به نظر می رســد هیچ اقدام جدی برای ترمیم لیست و تأمین نظر 

منتقدان صورت نمی گیرد وظیفه خود دانستم توضیحاتی را درخصوص لیست 
نامزدهای اصالح طلبان در انتخابات شــوراي شهر به استحضاردوستان گروه 

برسانم.
متاســفانه عدم رعایــت ضوابــط و مالک های مصوب از ســوی بعضي 
ازاعضاءهیئت رئیسه شورا ، و عدم توجه به فرایندطي شده توسط کمیته بررسي 
وارزیابي )گروه 1۴نفره کارشناسان( نهایتاً به لیستی انجامیده است که اعتراضات 
بسیاری را برانگیخته است. کمیته بررسی و ارزیابی براساس ضوابط مصوب از 
میان کاندیداهای موجود فهرســتی را تهیه کرد و قرار بر این بود لیست نهایی  
براساس سهمیه گروه های تخصصی و ضوابط مذکور از میان نامزدهایی تهیه 

شود که امتیازات الزم را کسب کرده و  نامشان در این فهرست اولیه آمده است. 
اما متأسفانه نه تنها سهمیه بندی تخصص ها در لیست نهایی رعایت نشده 
بلکه افرادی به این لیست راه یافته اند که به دلیل فقدان تخصص الزم و عدم 

احراز امتیازات الزم نامشان اساساً در لیست اولیه وجود ندارد 
درفرایندفوق همچنین در شــرایط مســاوی حــق تقدم با افرادباســابقه 
تشــکیالتي وایثارگر بود اما متاسفانه این افراد کاماًل موردبي مهري قرارگرفته 
و حقشــان حتی در یک مورد هم رعایت نشــده اســت!؟به اســتثناء حزب 
اتحاد،کارگزاران،کار،ندا،همبستگی ، معلمان واعتمادملي هیچیک از احزاب دیگر 
نظیر حزب توسعه ملی،مجمع فرهنگیان ،ایثارگران،تحکیم، مجاهدین انقالب 

اسالمي سابق و... علیرغم دارا بودن کاندیداهاي شناخته شده با دانش، تخصص  
و تجربه  مرتبط و کســب امتیاز الزم در این مهندسي حذف شده اند!متاسفانه 
بعضی ازدوستان هیئت رئیسه نه رعایت حیثیت خودشان راکردند و  نه اصالحات 

ونه توجهي به افکارعمومي! 
بنابراین وظیفه خود دانستم به عنوان اعتراض به بی اخالقی  و فرصت طلبی  
سخیف برخی افراد مشخص در هیئت رئیسه که نتیجه ای جز از بین بردن آبروی 
اصالحات و اعتبار سید اصالحات ندارد، موارد فوق را به اطالع دوستان در این 
گروه برسانم و در صورتی که نسبت به اصالح لیست اعالن شده اقدامی صورت 

نگیرد موارد را به صورت مشروح و مستند به اطالع عموم خواهم رساند. 

 جواد امام : کاندیداهای شناخته شده در مهندسی چینش لیست امید حذف شدند 

اعتراض عضو اصالح طلب 
شورای شهر فعلی  

 دانشور: 2میلیارد ندادم 
از لیست خط خوردم


