
3بازي اقليت

از پرسشي كه اگر نگوييم در كل بيست سال گذشته، دستم؟يندر انتخابات شركت بكنيم يا نك كم

و نيروهاي اصالحانتخابات مج و بدنه لس هفتم به بعد هربار در ميان احزاب شان طرحي اجتماعي حاميان طلب

و بنابر شرايط جانبه از تحريم انتخابات در مجلس هفتم تا شركت همه. متفاوتي گرفته استيها پاسخ،شده است

يكها همواره مانند اين جمهوري دهم؛ البته پاسخو با بيشترين قوا در رياست و همسو نبوده دو انتخابات دست

و بعضا هر بخش از احزاب رسمي اصالح در طلب يا بدنه است ي اجتماعي متنوع حاميان مطالبات دموكراتيك

اما.اش، به خصوص دور دومجمهوري نهم اش مثال انتخابات رياست اند، نمونه ايران ساز خودشان را كوك كرده

به، به نظرم تدقيقابتداي اين نوشته به سوالها پاسخ ارزيابي انتقاديقبل از  اصل سوال ضروري است چرا كه

و ناكارآمدي پاسخ نظرم بخش عمده مي اين. ها ناشي از طرح نادرست سوال است اي از محدوديت پرسم است كه

و احزاب اصالح ان وقتي نيروها و حامي مطالبات دموكراتيك در ايران از شركت يا عدم شركت در تخابات طلب

مي حرف مي  زنند؟ زنند، دقيقا از چه حرف

و بخش عمده به نظرم شركت يا عدم شركت در انتخابات در نظر نيروهاي اصالح ي بدنهازاي طلب

و ورود به و تالش براي كسب راي اجتماعي حامي مطالبات دموكراتيك در ايران، با معرفي مستقيم كانديدا

ميي قدرت صحنه مي. كند معنا پيدا از در واقع از نظر اين نيروها، راي دادن تنها زماني معنا پيدا كند كه پيش

كه. آن كانديداي منتخبي از سوي نيروهاي حامي مطالبات دموكراتيك در انتخابات معرفي شده باشد اين است

عكنند وقتي اين نيروها از عدم شركت در انتخابات يا به عبارتي تحريم آن صحبت مي دم معرفي، منظورشان

و به  تبع آن خودداري از راي دادن در انتخابات است چون البد هيچ كانديدايي كه مشخصا مطالبات كانديدا

و شركت در انتخابات به طور. ها را نمايندگي كند وجود ندارد آن اين نوع تلقي خاص از بازي سياسي به طور عام

بيخاص باعث شده است كه در بيست سال گذشته يك روند عق و به خاصيت در انتخابات يم هاي مختلف



و تشكل اين. خصوص در انتخابات مجلس تكرار شود و اصالح كه احزاب و غيررسمي عمدتا چپ طلب هاي رسمي

و نيروهاي رقيب شروع به چانه از زني زني كنند، اين چانه از چند ماه پيش از انتخابات با شوراي نگهبان ها

ت چه هاي التماسا توصيهپادرمياني اشخاص سرشناس و بسا تهديدهاي اگر آميز آميخته به من بميرم تو بميري

چه ردصالحيت و ميمي ها گسترده باشد و الخ ادامه پيدا و نمايشي باشد ما نيستيم .كند دانم انتخابات غيرآزاد

مي همه وقت قلق كار دست شوراي نگهبان هم البته بعد از اين و نشيند در جايگ اش آمده، و استغنا اه لطف

را هاي گويد حاال هرچه داريد رو كنيد ما بررسي مي ميبمان كرد، نيروهاي تان برايشود كنيم ببينم چه كار

كه اصالح و سروصدا راه احتمال تاييد صالحيتطلب هم در به در دنبال كانديدايي اش وجود داشته باشد

مي انداختن كه خدايي اين يكي را ديگر روي و الخ رد كنيد، طرف فالنودش تان و بهمان افتخار .سابقه را دارد

و88ي زده ها البته مربوط به قبل از آن بهار خزان حاال اين اصال گويا است، حاال كلي اوضاع متفاوت است

و بري كانديداهاي بالقوه ب شان بخواهند سر تاييد صالحيت هاي اي وجود ندارند كه دور و باج دهند شان چانه بزنند

يككه همين است، همينبه قول معروف عدو شده است سبب خير.و الخ جايي به زور هم كه شده، اين باالخره

بي روند كج و مريزِ .خاصيت قطع شده است دار

از آن تحصن مجلس. زني البته تنوع زيادي داشته است هاي معطوف به تحقق موفق اين چانه استراتژي

گ و تحريم مجلس هفتم تششم آن.ا به تب راضي شدن در مجلس هشتمرفته چه مهم است ثبات رويكرد اما

با كلي است كه معطوف است به چانه زني بر سر معرفي رسمي تعداد هرچه بيشتري از كانديداهاي همسو

ي اخير، اين روند كلي حاكم بر بازي سياسي نيروهاي كم تا پيش از دوره دست. طلب هاي اصالح تشكل

اين درحالي است كه در يك بازي سياسي.خواه در انتخابات مجلس بوده استو دموكراسي طلب اصالح

و تهديدهاي توخالي  دموكراتيك ماجرا بايد به كل عكس اين باشد يعني به جاي اين نوع التماس از سر ضعف

ن خاصيت از سوي نيروهاي حامي مطالبات دموكراتيك، بازي بايد به گونه بي يروهاي رقيب در اي شكل گيرد كه



خواه برخوردار شوند اين توانند از آراي ارزشمند اقليت دموكراسي به در دنبال اين باشند ببينند چه بكنند مي

فقط كسي به راي نيروهاي حامي مطالبات دموكراتيك احساس نياز، نه شرايط حاضردرحالي است كه در 

چه شان در انتخابات كلي بساط چانه كند بلكه اين نيروها بايد براي به حساب آمدن راي نمي و و چه و تهديد زني

و چون اعتقادات رقباي خب مشكل كجاست؟. به راه بيندازندهم  از نظر من شخصا، مشكل اصلي اساسا به چند

و انحصار اصالح و به قول دوستان اقتدارگرايي شان ربط ندارد، از نظر من، مشكل اصلي در بازي طلبيطلبان

و غيررسمي حامي مطالبات دموكراتيكي تيجهنبيسياسي  كجنيروهاي رسمي از فهمي نهفته است، در شان

مي مفهوم دموكراسي، در اين هاي كنند دموكراسي آن نظامي است كه در آن معتقدان به ارزش كه فكر

ست كه اين درك از دموكراسي تاچه حد نادرام جا نشان داده در اينرسند، پيش از اين دموكراتيك به قدرت مي

و زيان هاي نيست كه در آن لزوما معتقدان راستين به ارزشسياسي نظامي بار است؛ دموكراسيو تحريف شده

به"وادار"هان آدمتري دموكراتيك به قدرت برسند، بلكه دموكراسي آن نظامي است كه در آن غيردموكراتيك

مي اتخاذ سياست مي هايي دموكراتيك ميكند؟ شوند، چه چيز وادارشان نام به سازوكاري گوييد احتماال

و كنترل قدرت كه البد و زنجير محدوديت و پايكهي استدر تصور دوستان كمثل قل مداران سياست به دست

كجيم را گذاشتن پاي زنند جوري كه اصال امكان هم تصوري.نداشته باشندشان از باز و غيرواقعي تخيلي

و سازوكارهاي  آنمكانيسم و بستي در كار نيست، و چه سياست دموكراتيك، هيچ بند مداران، اعم از معتقدان

مي هاي دموكراتيك را وادار به اتخاذ سياست نامعتقدان به ارزش و فقط يك چيز است هاي دموكراتيك : كند، فقط

و آن خواست قدرت و تفصيل اين. خواست باقي ماندن در قدرتبه تبع و تطبيق حاال عجالتا طول پذير ها

، برگرديم سر بحث اصلي؛ شان بر واقعيت ميدان سياست در ايران بماند براي پست بعد كردن

و كليشهكم گفتم دست داشتم مي سياسي در انتخابات اي از نوع بازي بخشي از مشكل در تعريف محدود

و بدنه، ايناست راي اجتماعي كه يا ما كانديدا داريم راضي به راي دادن به اين كانديداها"كم يا بيش"مان



ي مبهم كند مگر در قالب ايده كنيم، يا كانديدا نداريم كه خب ديگر اصال شركت در انتخابات معني پيدا نمي مي

آنو سركاري و در بزنيم كه از اين به اصطالح فرصت فضاي نسبتا اي به نام تحريم فعال كه يعني هي به اين در

و اعتراضات آزاد دم و درشت محتواي انتقادات و ملت ناآگاه را از ريز مان به وضع دماي انتخابات استفاده كنيم

و الخ .موجود آگاه كنيم كه يعني شما هم تحريم كنيد كه مثال مشروعيت نظم موجود فالن شود

و واقعا بازي سياسي نيروهاي دموكراسيد كه گيريم حاال البد شما مي گويي خواه در سياست به طور عام

و حداقل شرايطي براي راي دادن كه به همين شكل در انتخابات به طور خاص، باشد، يعني يا كانديدايي هست

ميدر انتخابات شركت  و بحث همين تحريم فعال است، مشكل كند يا شرايط را معنادار طور طرح اين اش نيست

پرسيم كه اين دو گزينه را بگذاريم كنار، پيشنهاد جايگزين براي بازي مساله كجاست دقيقا، حاال عجالتا نمي

مي سياسي به تعبير شما اقليت دموكراسي و. تواند باشد خواه چه و نقص همين طرح مساله اول شما مشكل

پ پاسخ و بسط پيشنهاد جايگزين .يشكشهاي ممكن را نشان بده، شرح

مي اصل مشكل اين نوع طرح مسالهبه نظرم هر اين است كه به دو پاسخ محدود منجر شود كه از قضا

و هر دو هم شكست خورده است دو در دو انتخابات گذشته كه.ي مجلس تجربه شده از پاسخ اول شروع كنيم

نكهم اين روزها هم طرفداران پروپا قرصي  نيم يا به اصطالح تحريم كنيم به دارد، اين كه در انتخابات شركت

كهكه معناي اين و هم اصال راي ندهيم، كه چه بشود؟ با برگزاري يك انتخابات هم كانديدايي معرفي نكنيم

و متعلقاتشان خدشهرونق بي و انتخابات و ذيل نظام دار شود؛ در نظر چه كساني؟ در نظر مشروعيت راس

د و ميجهانيان البد، يعني بنشينيم كنار فرمايند ست روي دست بگذاريم كه مشروعيت فالن شود؟ دوستان

مان به گوش ديگر شود يك هياهوي اعتراضي هم به پا كرد كه صداي نخير، كنار كنار هم كه نه، همان وسط مي

و آن و الخ اقشار هم برسد ي سراسر اين پاسخ البته قبل از تجربه. ها هم به صف تحريم بپيوندند

داري هم همراه خودش دارد از جمله هاي متناقض خندهش در انتخابات مجلس هفتم، يك فرضا خورده شكست



مي اين و كه دوستان اش خم به ابروي مسئولين فرمايند اصال در اين نظامي كه راي ميليون ميليون جابجا شد

كنياورد، ي اي از جنس كاسه اسهانتخابات كيليويي چند؟ شركت بكنيم كه باز هم همان آش تقلب گسترده را با

مي جمهوري گذشته به خوردمان بدهند؟ بعد همين آدم انتخابات رياست رسد اصال انتخاباتي ها كه به نظرشان

دهند پشت شعار كه بله راي ندهيم كه مشروعيت وجود ندارد چون امكان هر نوع تقلب گسترده هست، شعار مي

ميفالن شود، يك نفر هم نيست بگويد نظام به زعم  و چنان، معطل راي شما ماند شما متبحر در تقلب چنين

مي براي مشروعيت پيدا كردن يا نكردن؟ خب خودش آب و كند صندوق بندي و تميز هاي راي را، خيلي هم تر

و راي دهنده بي و بالش را ببندد سرخر ناظر به حاال از اين. اي كه يك وقت بخواهد دست ها بگذريم، برگرديم

اي تجربه و كرنا در ساليكوبيشكمن پاسخ تحريمي و خيلي هم توي بوق .، انتخابات مجلس هفتم82دست

مي82قع، سال آن مو بياي مان، اوضاع رسانه كنم، اوضاع را عرض و از دست ريخت مان يعني، قدر امروز

نيمي از جمعي دولت خاتمي بر سركار بود ناسالمتي، چندتايي روزنامه داشتيم كه عكس دست. رفته نبود

ي اول، نه مثل حاال كه ته زورمان صفحه كردند بزرگ در نيم نمايندگان مجلس ششم را استعفا به دست چاپ مي

و چهارگوش سياه باشد با چند جمله روي  در هزارتوي ناپيداي اينترنت اش كه هي بين خودمان گردالي سبز

ب دست به دست كنيم، سروصداي ت لندتر بود خالصه،مان كمي و طويل قوهكشباالخره تمام ي يالت عريض

مي شان راي اكثريتمجريه قرق همين نيروهاي خودي بود كه شود، به تحريم داده بودند، يعني نه كسي كانديدا

مي دهد، باالخره حرف نه كسي راي مي كم از حاال كه همين اينترنت رتبه پيچيد، دست اش توي جامعه

هم صدوچندمي مييمان ميك خط در و تحريم شود، دست ان چاق مان بيشتر توي كم از حاال سروصداي اعتراض

تر از آن وزارت كشور بود، سازمان مجري چيز هم كه سروصدا نبود، مهم پيچيد، حاال البته همه جامعه مي

و اين يعني اين مي انتخابات كه باز هم دست همين طرف بود و توي كه مشاركت پايين توانست خيلي پررنگ

شد. رونده جلوه كند چشم درصدي 55.91مشاركت براي مثال،،اين كاهش مشاركت البته به طور نسبي محقق



ما مشاركت پايين يعني اينو اين.درصدي تنزل پيدا كرد 28.11مجلس ششم در تهران به مشاركتي نه كه

و توانسته بوديم فقط  را اعتراضصداي تحريم از از جامعه برسانيم بلكه مهمييها به گوش بخشكم دستمان تر

به آن توانسته بوديم آن و راهبرد پيشنهادي ها را نسبت در درستي اعتراض مان يعني خودداري از شركت

و كوتاه مدت براي استراتژي پيروزي. كنيمو قانع انتخابات راضي ي، اما نتيجهپردازان تحريم انتخابات اي نسبي

و كوتاه مدت بلندمدت اين  چه بوده است؟ پيروزي نسبي

و اصال يادتان نيايد كه مجلس هفتم كه شما خيلي محتمل است مشابه خيلي چيزهاي ديگر، بله، بود

و مملكت آورد؛ با يك زماني مجلسي داشتيم كه رئيس» ياد شما يادتون نمي« دوستانبه قول چه به روز ما اش

دولت خاتمي را اقتصاد تهران وارد مجلس شده بود، همين مجلس كمردر واجدين شرايط راييازده درصد راي 

در تثبيت قيمت بارو زيان مبنا با طرح بي و بعد آن دولت احمديمقابل ها شكست از نژاد خود سرسپردگي چنان

را دورهدوسال آخرو ضعف نشان داد كه  گويي قربان هاي مجلس در بله آورترين دوره به يكي از شرمي هفتم

كه( كردي مجريه تبديل نسبت به قوه در ترهاي صداي خودييعني شما ببين آش چقدر شور بوده شان را هم

و هشتم يك كرباس است البد اما خدايي اگر بنا بر حاال.)آورده بود و ته مجلس هفتم البته براي ما كه سر

هاي خواهيو مقاومت در برابر زيادهنژاد احمديوت منصفانه باشد، عملكرد مجلس هشتم در مواجهه با دولت قضا

و بسي پربارترناپذيرش، سيري و توپ و سوال از عملكرد مجلس هفتم است، باالخره همين چندتا استيضاح

و ذيل قوه مي تشري كه بر سر مسائل مختلف نثار صدر و شود، بهتري مجريه از آن سرسپردگي همراه با ضعف

. استسكوت مجلس هفتم 

آن به يك تجربهكه هرحال جان كالم بار آزمون شده است آن هم در شرايطي كه امكاناتي تحريم

كم در مقايسه هاي مختلف جامعه با خودشان، دست اي نيروهاي حامي دموكراسي براي همراه كردن بخش رسانه

و متن با امروز گسترده ي نهايي اين استراتژي نه فقط مشروعيت حكومت را با چالش تر بوده است اما نتيجهوعتر



و طلب خاتمي تحميل كرد جدي مواجه نكرد بلكه با شكل دادن مجلسي كه شرايط سختي را به دولت اصالح

و ضعف نشان داد بعد در مقابل دولت احمدي بعدي هايي شكست، زمينهنژاد تا آخرين حد ممكن سرسپردگي

.هاي بعدي را نيز هرچه بيشتر مهيا كرد طلبان در انتخابات اصالح

ها به همان بر مبناي همين تجربه بود احتماال كه در انتخابات مجلس هشتم، گرچه باز هم رد صالحيت

در هاي رسمي اصالح بار تشكل اندازه گسترده بود اما اين طلب عزم خود را جزم كرده بودند كه هر طور شده

و ها به حدي گسترده بوده باشد كه ليست سي نفره نتخابات شركت كنند حتي اگر رد صالحيتا ي تهران به زور

اين. شدند بسته شود طلب محسوب نمي با قرار دادن برخي كانديداهاي مستقل يا كساني كه چندان هم اصالح

شد تجربه هم البته مثل تجربه و.ي تحريم مجلس هفتم به شكست تلخي منتهي نيم درصد از راي تهران

تخب، بلكهمن گانطلبي نمايند هاي انتخابيه در شهرستان كه نه به دليل برچسب اصالح پيروزي در برخي حوزه

و هاي اصالحي تالشي همهي قبل، پيروز ميدان شده بودند، نتيجه در دوره شان به دليل عملكرد فردي طلبان

. بود مجلس هشتم اباتشان در انتخي حاميان شركت نصفه نيمه

و باز گويا نيروهاي حامي دموكراسي خود را با همان پرسش تكراري مواجه حاال باز زمان انتخابات است

بر ديده و باز انتخابي كه بنا سوال در نظر نيروهاي معناي خاصاند كه در انتخابات شركت بكنيم يا نكنيم؟

و اين بار گويا نوبت تحريم است كه به عنوان دو گزينهحامي مطالبات دموكراتيك، ناگزير داراي پاسخي  اي است

دو پاسخي تكراري به سوالي تكراري برگزيده شود بدون اين كه تجربيات قبلي حاصل از گزينش هر يك از اين

و چون پاسخ و تغييري خالقانه اگر نه در چند .ي طرح سوال ايجاد شود كم در نحوه ها، دست گزينه مرور شود

ميالب ي مجلس هفتم پيش پرسيد خب كه چي؟ باالخره چه كنيم؟ تحريم نكنيم چون تجربهد حاال

ميمان است، چشم و در هر شرايط هم كه و نيمه ي مجلس هشتم، پس چه كنيم شود تجربه شركت نصفه

وي ديگري وجود دارد؟ باالخره؟ گزينه است معناي خاصي عرض كردم كه مشكل اصلي در طرح نادرست سوال



با تغيير اين معناي. كه مفهوم مشاركت سياسي در نظر اكثريت حاميان مطالب دموكراتيك در ايران دارد

و كنش بخشي فعاليت ها افزايش خواهد يافت بلكه از نظر من، شخصا، نتيجه محدود، نه فقط تعداد گزينه هاي ها

و پيشنهادات سياسي حاميان مطالبات دموكراتيك نيز افزايش خواهد يافت، حاال  البته شرح جزئيات اين ادعاها

مي همراه و كه البته4دار يعني بازي اقليتي دنباله ماند براي آخرين قسمت از اين مجموعه شان خيلي خالصه

.طرح شده است)جا اينوجا اين(در اين دو پست مهمان بسا شسته رفته چه


