
1 بازي اقليت

يك شود منتشر مي»اقليت بودن اهميت«ي پست در ادامه متناين:چكيده و سه اصل كلي حاكم بر بازي

مي گروه اقليت در عرصه ازي سياست را شرح عدمو پايبندي عملي به فرضِ اقليت بودن-1: دهد كه عبارتند

به كنش-2و تصاحب احتمالي جايگاه اكثريت خواهي مستقيم از قدرت سهم در جهتتالش  گري معطوف

و مطالبات به به كنشجاي افزايش منافع و سهمگري معطوف آفريني در بستر نقش-3افزايش قدرت خواهي

 هاي برابر نزاع قدرت

 طرح مساله.1

ي رصهعخود باور دارند، در الاقل به سه دليل حاميان جنبش سبز بايد حتي اگر به اكثريت بودن«

اند كه از طيف چنان گسترده سياست ايران بازيگر نقش اقليت باشند، به نظرم مي رسد اين داليل آن

آن گرايانه يل تا اخالقدال) ترين رئاليستي(ترين گرايانه واقع .».گيرند را در برمي) ترين داليل آليستي ايده(ها ترين

كه محتوايش شرح»اهميت اقليت بودن«با عنوان بود ادعاي اصلي پستي اين،خاطرتان باشد كه احتماال نيست

بو سوالقاعدتا.و بسط همان داليل سه گانه بود آنبه جايي و گسترده به اصطالح همه داليلد اگر انتهاي

و همهده شود خب كه چه؟ فرض كه هاي مفصل پرسي استدالل آخرو ما هم دست معقولي اين داليل موجه

تهپذيرفتيم كه حا ها اش چه؟ يعني فرض كه اين ميان مطالبات دموكراتيك در ايران بازيگر نقش اقليت باشند،

رش اين با پذييا بهتر بپرسيم،؟ بكنند چه بايدباشند، دقيقاتي سياس در عرصهبخواهند بازيگر نقش اقليت

و استراتژيدرفرض، چه تغييرات معناداري  ميسياسي–اين جريان اجتماعي پردازي تحليل شود؟ اصال حاصل

در انتخابات يا عدم شركتتكشرما با تكليف با اين فرض چرا راه دور برويم، فرض كه ما بازيگر نقش اقليت، 

؟مثالمجلس آينده چه خواهد بود 



درنبه تدريج منتشر خواهو كه پس از اين داري دنبالههاي پست به تالش برايد شد، چنين پاسخ

اصول كلي بازي اقليت،يعني در همين پست حاضرها در اولين بخش از اين پاسخ. اند شكل گرفته هايي پرسش

ميي سياست در عرصه گذشته سياسي از رويدادهاي بخش بعد اين اصول كلي را در مورد يك مصداق. شود بيان

بيتا بكار خواهد گرفت  و كلياتي و به فهمفايده اين اصول كلي را از حالت انتزاعياتي مبهم و روشن خارج كند تر

و استراتژي به نقد تحليلرسيمميعدب. كمك كند شانتر انضمامي كه پردازي ها نظهاي موجود با فرضِر من از

منو اند در اكثريت بودن شكل گرفته و استراتژي هايي از شكست تحليل طرح مثالبا باز در پردازي ها هاي مشابه

ازو تالش براي سهمهاي اساسي رويكرد بازي در نقش اكثريت محروم از قدرت گذشته، نقطه ضعف خواهي

ي حاميان مطالباتي مواجهه نحوه ام در باب هاي مشخص در نهايت ايده.را نشان خواهم دادقدرت سياسي 

و پيش انتخابات مجلس دموكراتيك در هاي بازي فرض آينده را شرح خواهم داد كه روشن است بر مبناي اصول

.اند در نقش اقليت شكل گرفته

ي سياست اصول كلي بازي اقليت در عرصه.2

و چونِ بازي اقليت در عرصه به نظرم دست ي سياسي حاكم است كه دو تايش كم سه اصل كلي بر چند

و يكي هم ناظر به بستر مناسب براي اين كنش معطوف به كنش اين سه اصل كلي. گري است گري اقليت

ازعبارتن :د

و تصاحب احتمالي خواهي مستقيم از قدرت سهم در جهتعدم تالشو پايبندي عملي به فرضِ اقليت بودن-1

به كنش-2 جايگاه اكثريت و مطالبات به كنشجاي گري معطوف به افزايش منافع و سهمگري معطوف خواهي

 هاي برابر آفريني در بستر نزاع قدرت نقش-3افزايش قدرت 

و عدم تالش براي تصاحب جايگاه اكثريت پايبندي عملي به فرضِ اقليت بودن:2-1

و مهم كهطور ايناست يعنياش اقليت پايبندي عملي به ماهيت ترين اصل بازي سياسيِ اولين  نباشد

طور بازنمايي كم اين يا دست(ي سياسي اقليت است بپذيرد كه در عرصه واقعاً را در بياورد، فقط اداي اقليت بودن



و او هم توان تغيير اين بازنمايي را به نفع خودش ندارد مي و پذيرش عملي) شود اولين ضرورت اين پايبندي

كه اگر قدرت رش اينت روشند؛اندازي به جايگاه اكثريت تالش نكني اقليت بودن اين است كه شما براي دست

ن اكثريت است، پس شما براي دست) هاي( سهم گروه كنيد، يعني مثالمييابي به بيشترين سهم از قدرت تالش

ن ِ شما كنيد چراكه هدف از شركت هاي مختلف معرفي نمي كه كانديدايي در انتخابات كنيد؟ مثال اينميچه كار

كه تان نيست چون گويا شما پذيرفتهر رساندن قدرتي سياسي به حداكث به عنوان يك گروه اقليت در عرصه ايد

مي اقليت و در خواهيد در نقش اقليت ايفاي نقش كنيد نه اين ايد و جايگاه اكثريت كه اول برويد اكثريت بشويد

در(ي سياسي را هم از آنِ خود كنيد عرصه مثال اكثريت مجلس را بدست بياوريد يا كانديداي منتسب به شما

و تحقق مطالبات) جمهوري به پيروزي برسد ات رياستانتخاب در چنان(تان بيفتيدو بعد تازه به فكر پيگيري كه

بلكه شما قرار است)و مجلس ششم چنين شكلي از پيگيري مطالبات تحقق يافت76جمهوري انتخابات رياست

و لذا سهم طور كه اقليت همين صر ايد و قابل وفتان هم از قدرت بسيار ناچيز نظر كردن است، دنبال پيگيري

.تان باشيد تحقق تدريجي مطالبات

ي اش از بازي در عرصه هدفگيريم اقليت، اگر اصال يك گروه اجتماعي، دهد اين حرف؟ معني مي

و نفوذش نيست، سياسي، ميپس دقيقا به دنبال چيست؟ بيشنه كردن قدرت كه دوستان البد متذكر آخر شوند

در"بنا به تعريف"اي بعيد است، گويا از شما كه علوم سياسي خوانده ي عرصه"هدف هر گروهي از بازي

آن بايد به حداكثر رساندن قدرت،"سياست و در جا زدن در خب.اش باشد نه تن دادن به ميزاني كه هست

و بازي منفعت: سازدي سياسي را برمي اقليت در عرصهپاسخ به اين سواالت، دقيقا دومين اصل بازي نقش محور

 محور؛ محور به جاي بازي قدرت مطالبات

به كنش:2-2 و مطالبات به كنشجاي گري معطوف به افزايش منافع و سهمگري معطوف  افزايش قدرتخواهي

آن يك گروه اقليت در عرصه باشد، به دنبالاش كه به دنبال افزايش مستقيم قدرتي سياسي، بيش از

و تحقق مطالباتش است؛ روشن يك گروهو تدريجي مقطعيهاي كه پيروزي ترش اين بيشينه كردن منافع



آن در عرصه اجتماعي اقليت بهي سياست، بيش از اين جريان كه با تعداد نمايندگاني تعريف شود كه منتسب

و اجراي سياست كه اجتماعي هستند، در تصويب درو مدت در كوتاهكمتر هايي نهفته است و ميانعمدتا مدت

مط اين جريان اجتماعياجتماعي–بلندمدت به افزايش منافع اقتصادي  . اش معطوف است البات سياسيو تحقق

و اجراي سياستروشن است كه و مطالبات جلوگيري از تصويب اين جريان هم جزء هاي مغاير با منافع

ميي سياسي آفريني موفق يك گروه اقليت در عرصه دستاوردهاي نقش . شود محسوب

و عدم توفيق بازي اقليت در عرصه با دقيقا چون قرار است توفيق وي سياست ميزان معيار محك

و مطالبات سنج دست و ضروري است كه اين بسيارشود، يدهيابي به منافع و مطالبات كامال مشخص اهداف

و با جزئيات روشن تعريف شده باشد نه كلياتي بال مصداق مثل افزايش آزادي و انضمامي و مدني هاي سياسي

و تفسيرم،امثاله و بدون قابليت تعبير و مطالبات بايد كامال مشخص و درشت تعري اهداف ف شده باشند هاي ريز

و تا بتوان ميزان تحقق آن و با معيارهاي قابل اجماع ها را به صورت جمعي در باب شخصي تفسيرنه بنابر راي

.مورد ارزيابي قرار دادي تحقق يا عدم تحققها مصداق

آن بر اين مبنا، كه در تعداد نمايندگاني در يك انتخابات فرضي مجلس، پيروزي يك گروه اقليت بيش از

آنمستقيم يا غيرمستقيم نهفته باشد كه اين جريان اجتماعي  و ها حمايت كرده است از ، در محوريت شعارها

و مطالبات اين جري حتي اگر نمايندگانكه به طوريان اجتماعي باشد مطالباتي نهفته است كه معطوف به منافع

و محوري گروهنزاع اين جريان اجتماعي موفق به ورود به مجلس نشدند، مورد حمايت هاي درگير بر سر شعارها

كه. به نفع جريان اجتماعي مورد بحث استمدت يا بلندمدت مطالباتي باشد كه در ميان قاعدتا روشن است

و معطوف به افزايشامطالبات طرح شده از سوي گروه اقليت نبايد مطالباتي مشخص امستقيم سياسي ين قدرت

ق اي باشد كه در آينده احتمال پيروزي اين به گونهن انتخاباتيانوجريان باشد، يعني مثال نبايد ناظر به تغيير

خواهي از قدرت را افزايش دهد چراكه چنين مطالباتي ناقض اصل پيشين يعنيي در فرآيند سهمجريان اجتماع

روشن اقليت بودن است، قرار شد گروه اقليت براي تصاحب جايگاه اكثريت تالش نكند، پايبندي عملي به فرضِ



تي كه به طورو هم ناظر به مطالبا خواهي مستقيم از قدرت است اين تالش هم ناظر به سهماست كه

. غيرمستقيم خواهان تحقق شرايطي است كه گروه اقليت بتواند تبديل به اكثريت شود

خو آفريني يك گروه اقليت در عرصه نقشسپ و افزايش قدرتي سياسي نه فقط معطوف به سهم اهي

بهنيست بلكه حتي  و دستخوا اين سهم مطالباتش هم معطوف آ هي ينده نيست، پس يابي به قدرت سياسي در

و مطالباتي است كه اگر يك گروه اقليت داراي  معطوف به چيست؟ مستقيما معطوف به تحقق همان اهداف

آن قدرت مي ميها بود، و محقق كه را پيگيري و مطالبات است با اين فرض كرد، حاال هم پيگير همان اهداف

و تالش هم سهمي از قدرت ندارد .خواهي نيست معطوف به اين سهمي اول كم در درجه دست اش

و؟ دنبال آخر حرف شد اينيعني چه؟ با دست شود اصال؟مي؟ اما دنبال قدرت نباشد مطالباتش باشدمنافع

بو خالي  و پيگير ميري من بميرم تو بامطالباتش باشدتحقق منافع و ننه من غريبم بازي؟ و البه ؟ مثال عجز

ميموق و سهميك گروه اجتمكه شود اين رتر بپرسيم خواهي اعي با مطالبات سياسي مشخص، اگر به دنبال كسب

و وسيله، چطورپس از قدرت نباشد،  رامي،اي يعني با چه ابزار و مطالباتش به كند؟ محققخواهد اهداف پاسخ

بر آفريني اقليت در عرصه فرضِ نقش اين سوال، سومين پيش آن فرضي د، پيشسازميي سياسي را كه كه بيش از

و چگونگي و بستر مناسب براي معطوف باشدي سياسي در عرصه گري اقليت كنشبه چيستي ، ناظر بر ساختار

كه آفريني است بدين اين نقش و پررنگ هاي برابر جدي نزاع قدرتي سياسي در عرصههرچه قدر معنا ب تر اشد، تر

و محدوده امكان نقش . تر خواهد بود اش گسترده بازيي آفريني اقليت بيشتر

 هاي برابر آفريني در بستر نزاع قدرت نقش:2-3

كجدموكراسي به عنوان حكومت اكثريت كه تعريفپيش از اين هم بحث كرده بودم هميف دچار يك

ب زيان بري است، دموكراتيك بودن يك نظام سياسي بيش از هر مولفهدموكراسمفهومه بار نسبت ي ديگري

و و مطالباتهاي اقليت در جهت گروهفراهم كردن امكان براي حفظ حقوق اقليت بر.استانش پيگيري منافع

و ارز هايشاين مبنا، يك انتخابات دموكراتيك انتخاباتي نيست كه در آن كانديداهاي معتقد به اصول



و احيانا به پيروزي برسند، يك انتخابات ممكن است كامال عاري از چنين افرادي دموكراتيك امكان حضور داشته

و متع و حتي كانديداهاي حاضر در آن، يا هيچ وقعي به دموكراسي لقاتش نگذارند، يا صراحتا خود را مخالف باشد

مي هاي غربي چنين فرآورده ان مسلكي بدانند، تنشود در غيردموكراتيكي به عنوان اصطالحا ها چنين افراد تخاباتي

بهتبسنتحقق يابد بيشتر دموكراتيكيك انتخابات استانداردهاي همين انتخابات در كانديدا حاضر باشند اما 

آانتخا ب باشدفرديي پيروز آن،)ها(يا حتي كانديدانباتي كه يكي از كانديداهاي اصلي از حمايتهمشهور

و مطالبات دموكراتيك ارزش و باورهاي كانديداهايچر ها اكه معيار دموكراتيك بودن يك انتخابات، نه اصول

و پتانسيلي است كه يك انتخابات براي نقشآدرو پيروز حاضر  و تاثيرگذاري اقليت ن، بلكه ميزان امكان آفريني

.كند فراهم مي

ميل روشنمثا انتخابات دور اولو76جمهوري سالي انتخابات رياست توانيم در مقايسه اش را

كه. نشان دهيم84سال جمهوري رياست دور اول انتخابات در با اوصافي كه باالتر برشمرديم، آشكار است

تاستاندارد84جمهوري سال رياست سا انتخابات رياستهاي دموكراتيك بيشتر تحقق يافته است ال جمهوري

كم، امكان تاثيرگذاري گروه84ه در انتخابات چراك 76 76سال وارِ وبيش توده هاي اقليت بسيار باالتر از انتخابات

هم. بود وهخاطرتان باشد تقريباً اي هاي اجتماعي آراي گروهجذبي كانديداها افتاده بودند دنبال جلب رضايت

با مشاركت جمهوري به نظرتان چرا در يك انتخابات رياست. كه شايد سرجمع چندصدهزار نفر بيشتر نبودند

مي كانديداها،ميليون نفرده چند  و وعده ارائهبا كردند سعي درو بعضا دردسرساز هاي قابل توجهي امتيازات

در را جذب كننداي هاي قومي راي اهل سنت يا گروهآي،هاي مذهبي يا قومو مطالبات اقليتجهت منافع كه

ي جواب در سومين اصل بازي اقليت در عرصه.شتنددا نميا بيش از چندصدهزار رايه ترين تخمين بينانه خوش

و غيرقابل پيشنزبسيار رقابتدر: سياسي نهفته است ي قدرت، چندصد هاي حاضر در منازعه بيني گروه ديك

و امثالهم هزار راي فالن اقليت مذهبي يا بهمان اقليت قومي مي يا قشر اجتماعي شود چون دقيقا سرنوشت مهم

و پايين است كه تعيين مي . وار ميليون رايِ توده شود نه با ميليون انتخابات با چندصد هزار راي باال



مي بنابراين هاي تالشاب پيوند كميدر ايران تالش براي تحقق يك انتخابات دموكراتيك رسد به نظرم

و نشان و خط منسوب به جريان هاي جلوي صحنه براي تاييد صالحيت كانديداهاي كشيدن پشت پرده

كه تالش براي تحقق يك انتخابات دموكراتيك بيشتر. داردخواهي اسيدموكر ناظر به فراهم شدن شرايطي است

گر در آن، دست ما(يابي به سهم بيشتري از قدرت وه براي دستكم دو از در مورد بحث پيروزي تعداد بيشتري

كم) نمايندگان منسوب به خود و اين نزاع نيز بسيار جدي، ي آن كامال غيرقابلو نتيجه وبيش برابر نزاع كنند

و لذا فراهم در انتخابات مجلس آينده كم به صورت بالقوه دستشرايطي كه به نظرم. بيني باشد پيش است

 وبيشكمي سياست ايران خواه در عرصه آفريني موثر اقليت دموكراسي بستر مناسب براي نقششود گفت مي

و توفيق يا عدم توفيقِ نسبي در به پايبندي اين گروه به دو اصل پيشين بستگي بيشتر، اين بازيوجود دارد

.دارد

سهميي سياسي در عرصهاجتماعي اقليتيكي كوتاه از بحث اصول كليِ بازي بند يك جمع شود اين

و خواهي مستقيم از قدرت سهم در جهتعدم تالشو پايبندي عملي به فرضِ اقليت بودن-1: اصل محوري

به كنش-2 تصاحب احتمالي جايگاه اكثريت و مطالبات گري معطوف كنشجاي گري معطوف به افزايش منافع

و سهمبه   هاي برابر آفريني در بستر نزاع قدرت نقش-3افزايش قدرت خواهي

و بالمصداق شكل كم در اين پذيرم كه اين اصول دست مي بي انتزاعي  فايده شان، بيشتر شكل كلياتي

از دارند و عملياتي؛ اين است كه در بخش بعد اين بحث، مثالي ي رويدادهاي گذشتهتا راهبردهاي مشخص

و نشان خواهم داد كه و بازي اقليت در عرصهسياسي را مرور خواهم كرد چه تفاوتي اين اصول تحققي سياسي

در مي هم. ايجاد كند در آن رويداد خاص حاميان مطالبات دموكراتيك گري كنش نوعتوانست دور راه خيلي

مي88جمهوري، همين انتخابات رياستروم نمي و بحث كاند را مثال .انتخاباتآنيداتوري خاتمي در زنم


