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2بازي اقليت

:طرح مساله

از قبلخاتمي بيايد يا نيايد؟ دموكراسـي بـه مفهـوميواخالقـي غيردموكراسي بـه مفهـومي ترش

بهواخالقي صغو اين بودم گفتهبركناري دموكراسي به معناي قدرت منفي يا تهديد ي كبريرهمه

آن چيده بودم كه ته و خاتمي بيايد يا نيايد: روزها اش برسم به همان پرسش كليدي و بعد در پاسخ

آن با ارجاع به همان بحث چه در نگاه اول هاي گذشته اين ايده را طرح كرده بودم كه شايد برخالف

آن كانديداتوري خاتمي در انتخابات رياست،رسد به نظر مي  ي قدرها هم محقق كننده جمهوري دهم

.فضايي دموكراتيك نباشد

وقت نشد بگويم عدم كانديداتوري احتمالي به معناي كنـار ها بحث همچنان ناتمام ماند، با تمام اين

و اوضاع را به حال خود گذاشتن نيست،  و عدم شركت در انتخابات و قهر كردن از وقت نشد كشيدن

ي جـايگزيني بـراي اگر قرار به نيامدن خاتمي باشد، چه ايـدهكه، از اين هاي ايجابي حرف بزنم ايده

رسما اعـالم خاتمي چند هفته بعدش؟ توان طرح كردمي انتخابات پيگيري مطالبات دموكراتيك در

آميـز را برابر با پاياني فاجعـه خاتميكانديداتوري اعالمو من شايد كمي جوگيرانه كانديداتوري كرد 

هو كمبراي انتخابات دانستم بارسمان لحظه وبيش از نـژاد تمـام پيروزي احمدي نوشت انتخابات را

دا.شده فرض كردم  چـي مـرا خـاتمي امثـال رنـد در واقع بر خالف تصور برخي دوستان كه تمايـل

و هم  يك دل نبودن دوآتشه تصوير كنند و جنبش سبز را به پاي دلي با خاتمي بگذارند، ام با موسوي

. بودم88نديداتوري خاتمي در انتخابات من، شخصا، يكي از مخالفان جدي كا

 خام تنها به كـار هاي ايجابيِي آن هياهوها گذشته است، شايد مرور آن ايده ها از همه حاال كه مدت

روشن كردن اين مساله كـه آفريني اقليت بيايد، به كار مان در باب چگونگي نقش روشن كردن بحث

د  ي سياسـير ايران بـازيگر نقـش اقليـت در عرصـه فرض كه بپذيريم حاميان مطالبات دموكراتيك

و لذا بپذيريم كه بر بازي در، حـاكم باشـدگفتـه اين سه اصل پـيشي سياسي شان در عرصه باشند
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و استراتژي صورت پذيرش اين فرض ي پـردازي دربـاره ها، براي مثال چه تفاوت معناداري در تحليل

مي88جمهوري انديداتوري خاتمي در انتخابات رياستك و حاميـانش آمد؟ پديد  اگر رويكرد خاتمي

، رويكرد بازي اقليت بود، چـه سـناريوهاي ممكـن دهمجمهوري آفريني در انتخابات رياست به نقش

شد؟ معقول است ايـن حـرف؟ بـه چه واقعا رخ داد؟ خاتمي كانديدا نمي ديگري وجود داشت جز آن

مي جاي مي اش پيشي خانه نشست گوشهمي كرد؟ اش چه  كرد؟ شرط شركت در انتخابات رديف

و بازي مطالبات.1  محور تعويق كانديداتوري

در قاعدتا بازي بر اساس اصل اول بازي اقليت منتهي به اين مي شد كـه خـاتمي كانديـدا نـشود يـا

و اعالم كانديداتوري يا عدم حالتي متعادل  اش را تا آخرين لحظه بـه تعويـق كانديداتوريتر، تصميم

؛ ممكـن اسـت؟ طـرف كانديـدا مطالباتو پيگيري طرح: كه به جايش چه بكند؟ اصل دوم. بيندازد

و پيگيري كند؟ و مطالبات طرح پيگيري مطالبات در بـستر نـزاع: اصل سوم اي؟ با چه وسيله نشود

 خب اين يعني چه دقيقا؟.هاي برابر قدرت

ا ايده نام هاي ثبت اش را تا آخرين روز يجابي ما در آن روزها اين بود كه خاتمي اعالم كانديداتوريي

و به جايش سه يا پنج مطالبه  كه به تعويق بيندازد و رسما اعالم كند و مشخص طرح كند ي روشن

و تحقـق ايـن مطالبـات مايت خواهد كرد كه وعدهحدر انتخابات آينده از كانديدايي راي پيگيـري

كـم سـه نگـام كانديـداتوري دسـت از نظر ما اين استراتژي در مقايسه با استراتژي اعالم زوده. دهد

:مزيت داشت كه عبارت بودند از

 اي رقيب استفاده از امكانات رسانه:1-1

از كه بر خالف وضعيت اعالم كانديـدتوري، در ايـن اسـتراتژي پيـشنهادي فرصـت اسـتفاده اول آن

و«چطور؟ من پيش از ايـن،. داشت اي رقيب وجود ات رسانه بيشترين امكان در اجمـاع دموكراتيـك

به دسترسيعدم طلبان هاي اصلي اصالح اشاره كرده بودم كه يكي از ضعف»يافته اقليت سازمان شان

در. شـان بـود با رقيب در مقايسه فراگيراي امكانات رسانه  اعـالم كانديـداتوري خـاتمي تقريبـا او را
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مي بايكوت رسانه و هراس رقبايش از كانديداتوري او را در آن روزها اي قرار داد به خصوص اگر هول

و اين بيابه ياد  بيني بود كـه بـه محـض كه با اين هراس از احتمال پيروزي او، خيلي قابل پيش وريم

و هر نوع متعلقاتش از صحنهاعالم كانديداتوري  تا حاميان اي رقبايش حذف شودي رسانه او، خاتمي

و سايت نصفه نيمه  و مجله كه مخاطبان محدودي را خاتمي مجبور شوند با همان چهار دانه روزنامه

و امثالهم بپردازند؛ مخاطباني كه حتي بـدون آن اعـالم داد، به اعالم برنامه پوشش مي  هاي احتمالي

ميهبرنام و تبليغات تلويحي هم حامي خاتمي محسوب و در عوض مثل ها چهـار سـال تمـام شدند

شـان محـدود بـهاي دسترسـي رسـانه طلبان به اقـشاري كـه اي اصالح از آن، دسترسي رسانه پيش

و از قضا  شـدند، همچنـان نـژاد محـسوب مـي بالقوه حامي رقباي خاتمي مثل احمدي تلويزيون بود

.دناممكن بمان

و وعـده ين در حالي است كه باز هم قابل پيشا ي بيني است كه اگر خاتمي با استراتژي پيشنهادي

و حمايت از يكي از كانديداهاي موجود بـه ميـدان مـي آمـد، احتمـاال از فـردايش عدم كانديداتوري

مي از امكانات رسانهيبخشكم دست و بـا گرفـت تـا او بـه شـرح مفـصل اي رقيب در اختيارش قرار

و تحقـق از سـوي يكـي از كانديـداها راي مطالباتي بپردازد كه در صورت وعده جزئيات ي پيگيـري

و حاميانش را از آنِ خود مي خواهم بگويم قاعدتا تصور دور از انتظـاري نيـست اگـرمي. كرد خاتمي

ر قـرا خـاتمي اي رقبـا در اختيـار فكر كنيم از فرداي اعالم ايـن سـخنان بخـشي از امكانـات رسـانه 

و مطالباتش مي و صريح را هرچه روشن گرفت تا شروط و تر تر بيان كند بلكه بشود بـا هـر نـوع دوز

و وعيد سر خرمن هم كه شده نه فقط شخص  و وعده  را از كانديداتوري منصرف كـرد، خاتميكلك

شداشو آراي موثر پايگاه اجتماعي بلكه بيش از آن از حمايت . هم برخوردار

كه يد مي باز هم تاك  را بايد در آن فـضايي تـصور كننده براي رقباي خاتمي اين وضعيت وسوسه كنم

مي كنيد كه نيروهاي اصول بـراي(زدند تا خاتمي را از كانديـداتوري منـصرف كننـد گرا به هر دري

و رفقا بر   سر عدم تمايل خـاتمي بـه كانديـداتوري بـه راه مثال به ياد بياوريد شايعاتي را كه كيهان
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چهيم و ). بسا اعالم زودهنگام كانديداتوري در پاسخ به همين شايعات بود كه شكل گرفـت انداختند

.اي رقيب پس مزيت اول شد امكان استفاده از امكانات رسانه

 طلبان طلبي اصالحي قدرت كمرنگ شدن شبهه:1-2

و اقليت سازمانااجماع دموكر«پيش از اين در باز هم من ه اشاره كرده بودم به اين شبه»يافته تيك

و هايي از جامعه، اصالح كم در تصور بخش كه دست طلبان تنها به فكر بازگـشت بـه قـدرت هـستند

و شعارهاي  شـان اي براي اين بازگشت است نشان به نشانِ كوتاه آمدن شان هم همه وسيله مطالبات

درا و تـن دادن بـه شـركت و چـه و چـه و بنيادين مثل حذف نظـارت استـصوابي ز مطالبات اوليه

و الخ و مـانور بـر روي. انتخابات با هر نوع شرايط غيردموكراتيك طرح عدم كانديـداتوري احتمـالي

مي چنين شبهه،مطالبات .كرد اي را تا حد زيادي كمرنگ

احل عدم اجماع اصو:1-3  نژاد مديگرايان بر روي

و حياتي كه مهم سوماما مزيت گـرا بـر روي نيروهـاي اصـول احتمـالي بود، عدم اجماعاز همهتر تر

اش از پيـروزي خـورده خاتمي با اعالم مستقيم كانديداتوري باعث شد رقباي تـرس. نژاد بود احمدي

و پيش رونده احتمالي او، نزاع  و بر روي هاي جدي تنهـا كـسي كـه تـوان شان را موقتا كنار بگذارند

و احتماال پيروزي بر خاتمي را داشت يعني احمدي  كـه اگـر نژاد بـه اجمـاع برسـند؛ درحـالي رقابت

و احتمال انصراف را طرح مي  هـاي كرد، نـه فقـط شـكاف خاتمي استراتژي مبتني بر طرح مطالبات

پس شد بلكه اتفاقا نزاع گرا پوشانده نمي ميان جريان اصول  و  از پيـروزي در انتخابـات هايي كه امروز

.كرد با عرياني تمام عيان شده است، همان زمان سر باز مي

توجه امكانات تبليغي ضعف قابلدر كنار جبران كه در پيش گرفتن استراتژي پيشنهادي خالصه آن

را طلبي اصالحي رايج ميان مردم مبني بر قدرت شبهه،طلب اي جريان اصالح رسانه– نيز طلبان

و جريان اصالحات. كردميكمرنگ  اين در حالي است كه كانديداتوري زودهنگام خاتمي نه فقط او

بارش تاثيري بود كه روي بازي سياسي رقيب محروم كرد بلكه پيامد به شدت زيانايارا از اين مز
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و آن مي درحالي.نژاد كرد ها را ناگزير از اجماع بر روي احمدي گذاشت هاي توان تصور كرد نزاع كه

درو رقباي اصولنژاد احمدياي كه تنها چند ماه بعد از انتخابات ميان جدي گرايش سر باز كرد،

ي انتخابات هم وجود داشته است اما در پرتو احساس خطر جدي از دشمن مشترك همان هنگامه

. كمرنگ جلوه داده شده است

 مطالبات پيشنهادي.2

و به بله، متوجهم، قسمت اصلي بحث هنوز ماند ه است، قرار شد خاتمي اعالم كانديداتوري نكند

گرا اي پيش پاي جريان اصول آيا خاتمي هر مطالبهاش طرح مطالبات كند اما چه مطالباتي؟ جاي

آن مي مي ها براي تحقق گذاشت، و دست مي اش سر و از هم سبقت گرفتند؟ مثال اگر شكستند

هم خاتمي مطالبه ميي حذف نظارت استصوابي را كرد، باز هم نتايج فرضي استراتژي فوق طرح

كه شد؟ به هيچ محقق مي و از قضا همين جاست  دومين اصل بازي اقليتي توجه به آن تبصرهوجه

در اي كه با به خطر انداختن جايگاه گروه هر مطالبهكه اين:ضروري استي سياست در عرصه هاي

بلي سهم قدرت، شبهه هاي در قدرت ند مدت را پيش بياورد، از سوي گروهخواهي از قدرت حتي در

و مشخص بودن مطالبات هم تبصره در عين. رد خواهد شد كه حال روشن در هماني ديگري بود

.به آن اشاره كردم اصل دوم

مي مجموع اين بحث به عنوان خاتمي شود ها راجع به چيستي مطالبات را كه بگذاريم كنار هم

مي نماينده اقليت موثر در عرصه ميي سياست كه بايست مطالباتي را طرح  شرط چهاركم دستكرد

آنبودندميرا دارا و موازنه كه غيرسياسي باشند بدين اول ي معنا كه معطوف به تغيير مناسبات

آني سياست در عرصهقواي موجود معناكه بدينكه پتانسيل جذب راي داشته باشند نباشند دوم

آن گروه مي هاي در قدرت احساس كنند پيگيري اين مطالبه از سوي تواند نه فقط به جذب آراي ها

وكهآنتري از جامعه منجر شود؛ سوم اي وسيعه گروه اقليت بلكه به جذب آراي گروه  روشن

و با جزئيات كامل طرح شوند تا بتوان با معيارهاي عيني ميزان تحقق آن را در آيندهها مشخص
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و در نهايت آن بهكه پيگيري نمود و در بلندمدت معطوف منافع گروه برد پيش به طور غيرمستقيم

و اقليت دموكراسي خواه، مطالبات طرح شده بايد در بلندمدت اقليت باشد مثال در مورد مثال ما

مي. هاي دموكراتيك در جامعه را ايجاد كند زيرساخت  توانست باشد؟ مصداق چنين مطالباتي چه

ها نه فقط به سرپرست از جمله مطالباتي كه آن زمان به ذهن ما رسيده بود طرح پرداخت يارانه

به در مورد زير هجده سالهكه تنها به طوريخانوار بلكه به هر ايراني باالي هجده سال بود ها يارانه

فويا قيم ولي  ميق را دارقانوني آنان تعلق گيرد؛ خب اين طرح چگونه سه شرط كم؟ اوال دستبودا

و نه سياسي دوما پتانسيل جذب آراي نيمي از جمعيت يعني بوداي اقتصادي در نظر اول مطالبه

به بودن اين مطالبه را پيش نميفمنيستيي مساله شبهه همينآيا.شتزنان را دا كه گونه آورد  اي

مي گرا مواجه شود؟ بعيد هاي اصول گروهاحتمالي مقاومت با ي تمركز اين چراكه نقطهرسيد به نظر

كم كرده طرح نه زنان تحصيل خواهانهي متوسط كه خواهان حقوق برابري وبيش مرفه طبقهو

و مبلغ يارانه يك هستند ي تمركز طرح شان است بلكه اتفاقا نقطه بار پر كردن باك ماشين ها پول

و يك هايي است جذب آراي زنان اقشار فرودست به ويژه آن و هزار و بيكاري شوهران  كه با اعتياد

و از قضا قشر اصلي حامي احمديي مشابه مواجه مساله مي اند كه نژاد را هم تشكيل دهند، قشري

آن رقباي او براي پيروزي در انتخابات ناگزير از جذب آراي دست هر. ها بودند كم بخشي از اما از

تردوي اين موارد ت، آن چهل مهم دار ومان پول نقدي است كه قرار بود توي جيب زنان خانه هزار

و با به وجود آوردن حداقلي از استقالل مالي براي آن ها، به تدريج ساختار توزيع شهرستاني برود

مي كساني كه در شهرستان زندگي كرده. قدرت در خانواده را تغيير دهد دريافت ماهيانه دانند اند

هاي متوسط رو به پايين نه فقط پول كمي نيست بلكه اي اعضاي خانوارچهل هزار تومان پول نقد بر

بيش از آن، در اختيار گرفتن اين پول از سوي زنانِ غيرشاغلي كه كمترين استقالل مالي از 

مي شوهران و سبك زندگيي انگيزه تواند تغيير دهنده شان ندارند تا چه حد مشابه. باشدهاآنها

ميبرآورده شدنِ اين سه التحصيالن هاي جايگزينِ سربازي فارغ توان در مورد برنامه شرط را
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و به نظرمان ها هم نشان داد، مطالبه دانشگاه ي ديگري كه ما آن زمان در موردش فكر كرده بوديم

وي افزايش نفوذ اينترنت پر سرعت به شهرستان قابليت طرح داشت؛ همچنين است مطالبه ها

مش كاهش هزينه يك ابه بسياري از كشورهاي همسايه كه مطالبههاي آن اي كامال قابل تحقق در

ميي چهارسالهي كوتاه مدت مانند دوره دوره سه. رسيدي رياست جمهوري به نظر ي اين هر

كم در نظر اول مطالباتي غيرسياسي به نظر گفته را دارا بودند، يعني دست مطالبات سه شرط پيش

هاي مردم به خصوص از اقشار پايينِ حامي آراي بسياري از تودهآمدند كه قابليت جذب مي

و مهم احمدي از نژاد را دارا بودند چه، تحققآنتر بسا در ميان مدت شان نه حتي در بلند مدت بلكه

ميهاي مهم دموكراتيك زيرساختبه ايجاد  و شد مانند منجر تبديل زنان به شهرونداني مستقل

و منا و فراهم آوردني جايگزين فع خود، فراگير شدن اينترنت به عنوان رسانهخودآگاه به حقوق

. گري مستقيمو نيز كاهش نفوذ نظاميها در شهرستاناي متكثر امكان دسترسي رسانه

و جزئي خيلي از اصل بحث پرت نيفتاده باشيم، منظورم اين اميدوارم با طرح اين مطالبات مشخص

ا مياست كه اگر آن زمان بر سر هاي مفصلي گرفت، احتماال بحث ين استراتژي توافقي صورت

و مهم مي پيرامون بهترين هايي كه امروز با انقضاي تاريخ گرفت، بحث ترين مطالبات قابل طرح در

و كسالت مي مصرف اين طرح، بيش از حد بيهوده تان باشد خواهم بگويم حواسمي. رسند بار به نظر

مي لبهكه من داشتم فقط براي مطا يك اي داراي چهار شرط پيش گفته مثال وقت جوگير زدم،

و جدل راه بيندازيد نشويد بياييد بر سر اين و بهمان بود بحث و فالن .كه اين مطالبات چقدر مفيد

آنتري جدي اما به نظرم يك شبهه كه ممكن است هم اين هم در نظر دوستان وجود دارد احتماال،

هاي الباتي در مقايسه با مطالبات سياسيِ دموكراتيك مانند افزايش آزاديبرخي فكر كنند چنين مط

مي مدني مانند آزادي احزاب، اجتماعات و چه و امثالهمو مطبوعات دانم حذف نظارت استصوابي

و پيش و شبههافتاده است زيادي چيپ اي نيست،، حاال البته جاي پرداختن مفصل به چنين فرض

پا افتاده بودن مطالبات طرح شدهي رايج در باب پيشم حواسم به اين ايدهكه بگوي فقط محض اين
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و دستاوردهاييه سالي هشت بوده است بد نيست اشاره كنم به تجربه به اصطالح دولت خاتمي

و تشكل و امثالهم دموكراتيكي از قبيل آزادي نسبي مطبوعات و هاي مدني  كه به محض تغيير دولت

ميدر طي اندك زماني ود،نرس همه از ميان رفته به نظر به نظرم تامل انتقادي بر روي آن تجربه

ي بينانه كه پيگيري مستقيم چنين مطالباتي حتي با فرضِ غيرواقعدهد دستاوردهايش نشان مي

و روبنايي است وقتي زيرساخت در شرايط فعليامكان تحقق در، تا چه حد سطحي هاي دموكراتيك

و به محض از ميان رفتن ارادهجامعه وجود ندار ي تحقق مطالبات دموكراتيك از سوي دولت،د

و خروش .ي سياسي برجا نخواهد ماند هاي پر هزينه تقريبا هيچ دستاورد ماندگاري از آن همه جوش

:گيري نتيجه

آ سناريوچينيي اين فرض كه اصال همه ميها غلط از و هيچب در از آمد  كدام از نتايج فرضي حاصل

او. باز هم خاتمي چيزي را از دست نداده بود قاعدتا.شد بكارگيري استراتژي پيشنهادي محقق نمي

همچنان اين امكان را داشت كه در آخرين لحظات، زماني كه بيشترين استفاده را از امكانات تبليغي

و درحاليو رسانه رو اي رقبايش برده بود باي احمديكه امكان ابتكار عمل مبتني بر اجماع بر نژاد را

ان پررنگ كردن شكاف ها سلب كرده بود، در چنين شرايط مناسبي هاي نهفته در ميان رقبايش از

و اعالم كانديداتوري هم بكند با اين توجيه كه هيچتوانست مي  كانديداي مناسبي براي پيگيري

و اين است كه خود ناگزير به ميدان آمده اس ت؛ گرچه شخصا فكر تحقق مطالباتش نيافته است

آفريني مطالبات محور از سوي خاتمي، روند پررنگ شدن نزاع ميان كنم در صورت تحقق نقش مي

و عدم اجماع بر روي احمدي نيروهاي اصول يك گرا و بيشتر از سوي هر و طرح امتيازات بيشتر نژاد

و اصالح هاي اصول از طيف و جلب حمايتش تا طلبان براي انصراف او از كانديد گرا به خاتمي اتوري

مي آن .ديد رفت كه شايد واقعا خاتمي نيازي هم به كانديداتوري نمي جا پيش

و درعين با اين اوصاف، اگر بپذيريم كه استراتژي پيشنهادي مزيت حال هاي زيادي داشته است

و حتي كانديداتوري را هم براي خاتمي حفظ مي از، چرا اين استه استكرد امكان ابتكار عمل راتژي
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همان چيزي است كه در پست آيندهاش سوي حاميان مطالبات دموكراتيك پذيرفته نشد؟ پاسخ

و حاميانش بازي با فرضِ در اكثريت بودنكه مفصل به آن خواهم پرداخت اين  چون بازي خاتمي

دا يا شركت در انتخابات با معرفي كانديبرابر است با است، استراتژي سياسي مبتني بر چنين فرضي

آن درحالي. يابي به سهمي از قدرت در واقع تالش براي دست به كه بازي با فرضِ اقليت بيش از كه

ي يابي به سهمي از قدرت باشد، به دنبال تحقق تدريجي وضعيت دموكراتيك در عرصه دنبال دست

و در ميان مدتاست سياست يت به البته ممكن است ايفاي نقش اقل. هرچند به صورت غيرمستقيم

كه دست ي در عرصه بازي اقليتهدف اصليِيابي به سهمي از قدرت هم منجر شود اما مهم است

و سهم مشاركت مستقيم در عرصهسياسي،  اقليتاين ايفاي نقش. خواهي از قدرت نيستي سياسي

و اقليت«ي پيشنهادي ما براي انتخابات مجلس هشتم با عنوان در ايده اجماع دموكراتيك

به(هم حاكم بود» يافتهانسازم ي خواندن متن نداريدو البته اگر حوصله+و+و+و+نگاه كنيد

طلباني اصالح را ببينيد كه همان زمان براي ارائه در يكي از جلسات انتخاباتاين فايل پاورپوينت

و البته با  آنبيي مشاهدهتهيه شده بود من گوشهمانده بود كاره طور نيمه ها همين ميلي ي كامپيوتر

آن:) خورد خاك مي و در  شان نادست تحليلجا هم فرضِ اكثريت بودن از سوي جريان اصالحات

و دستشان پيروزيباالي احتمال مبني بر ا در انتخابات ز قدرت مانع از پذيرش يابي به سهمي

شد استراتژي .هاي مبتني بر ايفاي نقش اقليت

به نقد اش است مشخصا به نظرم وقتايم، هاي ايجابي جلو رفتهي ايده حاال كه كمي در ارائهخب

و استراتژي سلبي تحليل و نيروهاي حامي مطالبات كه اصالحبپردازم هايي پردازي ها طلبان

و همين تحليل بات گذشته از فضاي سياسي ارائه دادهدموكراتيك در چند انتخا و اند هاي غيرواقعي

و در بنياني فرض پيش كج هاي نادرست كه ترين حالت، فهمي نسبت به مفهوم دموكراسي بوده است

و اين نقد سلبي از تحليل.هاي پيشين را رقم زده است هاي مكررشان در انتخابات شكست ها

ب استرتژي .ماند براي پست بعدهاي موجود هم


