
4بازي اقليت

و عدم-1:ي سياست سه اصل كلي دارد كه بازي اقليت در عرصهگفتيم پايبندي عملي به فرضِ اقليت بودن

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

و مطالبات به جاي كنش و افزايش قدرت گري معطوف به سهم افزايش منافع آفريني در بستر نقش-3خواهي

. هاي برابر نزاع قدرت

توانست چه تغييراتي در نوع كنشگري نشان دادم كه پايبندي به اين سه اصل مي2 بازي اقليتپيش از اين در

از. جمهوري دهم ايجاد كند سياسي حاميان مطالبات دموكراتيك در انتخابات رياست در اين آخرين بخش

و مثال  و چونِ بازي سياسي اقليت، مصداق ف اين. انتخابات مجلس پيش رو استبحث، توضيح چند رض كه بر

اگر حاميان مطالبات دموكراتيك در ايران بخواهند بر مبناي اين سه اصل كلي كنشگري سياسي اقليت، در 

تا كه استراتژينشان دادمپست قبلچه بايد بكنند؟ در انتخابات مجلس نهم ايفاي نقش كنند،  چه هاي فعلي

و ناكارآمدند را اين استراتژي،حد تكراري ها از تحريم در هر شرايطي تا آن سر طيف، راي دادن در هر شرايطي

دو در برمي و هر و البته به لحاظ نتيجه هم قبال امتحانسر طيف گيرد و كارآمدي مردود شان را پس داده بخشي

دو. اند شده بحث اصلي اين متن، شرحي سومي وجود دارد؟ي تحريم يا راي دادن چه گزينه گزينهاما غير از اين

.ي سوم استو بسط همين گزينه

. مهم استاست كه كه راي دادن واقعي در انتخابات پيش رو مهم باشد، بازي با راي به نظر من بيش از آن

م مي ويخواهم بگويم من اگر از راي دادن اقليت در انتخابات دفاع كنم، منظورم اين نيست كه همان روند عقيم

طلبان تاييد صالحيت شده به كاري اصالح شونده هاي به مرور كوچك معيوب گذشته را كه در مورد حلقه

و بگرديم ببينيم بين همين كانديداهاي موجود، كدام مي شان از ديگران كمتر برديم، باز هم تكرار كنيم

به ترسناك و با استناد همان استدالل تكراري دفع افسد به فاسد، برويم به زور هم كه شده چهارتا كانديدا اند



و بهشان راي دهيم به نظرم اين روند بيش از حد منفعالنه است، انگار هي ما بنشينيم دست روي. پيدا كنيم

ما دست تا شوراي نگهبان يا هركس ديگري تعدادي گزينه و وي محدود براي انتخاب تعيين كند هم كه ناچار

ها كدام را انتخاب كنيم اوضاع ممكن است اندكي كمتر، بگرديم ببينيم از بين همين گزينهبه راي دادن ناگزير

آن. از ايني كه هست بدتر شود كه بر راي دادن واقعي بنا شده استراتژي پيشنهادي من براي بازي اقليت بيش از

 اين بازي با راي يعني چه؟حاال.بنا شده است"بازي با راي"باشد، بر 

و سهم خواهي از قدرت نيست بلكه در عوض بر افزايش گفتيم بازي سياسي اقليت معطوف به ورود مستقيم

و تحقق مطالبات بنا شده است كه معطوف به شخص يا اشخاص راي دادن بيش از آندر اين صورت،. منافع

و مطالبات خاصي  به. استخاصي باشد، راي دادن به منافع حال استراتژي بازي با راي به اين معنا است كه ما

مي) نه لزوما به چه كسي(به چه چيزي كنيم تعيين ميعنوان اقليت  مي. دهيم راي كه البد حاال پوزخند زنيد

ي اول كه ما خودمان تعيين كنيم به چه چيز راي اي سر نقطه تازه رسيده n+1همه بازي اقليت بله، بعد از اين

مي،اي واقعا؟ زحمت كشيدهدهيم مان مو درآورد كنيم؟ واال ما كه زبان خب مگر همين حاال داريم چه كار

و برگزاري انتخابات آزاد است بس و آزادي زندانيان سياسي . كه گفتيم مطالبات ما رفع حصر از رهبران جنبش

و تحقق اين مطالبرارااش ها مطالبات ما، قاعدتا ما به كسي كه بتواند عزم جدي خب اين نشان باتي پيگيري

 اماالبته، چنين فردي توانسته باشد از فيلتر شوراي نگهبان عبور كند دهد راي خواهيم داد اگر بر فرض محال

مو اصال حاال كو بكسي از ميان كانديداهاي و پيگير اين مطالبات هاي تفاوت استراتژيكه البته؟اشدجود كه پايه

ميپيشنهادي در همين جا و در صورت واقع ست، در نوع مطالباتي كه از سوي اقليت طرح نه شود بينانه نبودن،

و به حاشيه رانده شدن اقليت منجر خواهد داشت، بلكه بدتر از آن، فقط تاثيري بر روند انتخابات نخواهد  به انزوا

.شد



هم كه در مورد مثال كانديداتوري خاتمي براي رياست چنان مطالبات طرح شده از،اشاره كردمجمهوري دهم

آن: سوي اقليت بايد حداقل چهار شرط داشته باشد معنا كه معطوف به تغيير كه غيرسياسي باشند بدين اول

و موازنه آني سياسي قواي موجود در عرصه مناسبات كه پتانسيل جذب راي داشته باشندت نباشند دوم

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

آن هاي وسيع آراي گروه اقليت بلكه به جذب آراي گروه و تري از جامعه منجر شود؛ سوم و مشخص كه روشن

آنبا جزئيات كامل طرح شو در ند تا بتوان با معيارهاي عيني ميزان تحقق و ها در آينده را پيگيري نمود

و در بلندمدت معطوف به پيش نهايت آن برد منافع گروه اقليت باشد مثال در مورد كه به طور غيرمستقيم

و اقليت دموكراسي در خواه، مطالبات طرح شده بايد در بلندمدت زيرساخت مثال ما جامعه هاي دموكراتيك

.را ايجاد كند

ترين شروط بازي اقليت را نقضي رفع حصر يا برگزاري انتخابات آزاد يكي از مهم اين درحالي است كه مطالبه

آن مي و ميكه تحقق اين مطا اين كنند به موجودقدرت در ميان نيروهاي تواند توازن لبات بالقوه و را تغيير دهد

ش سهم و قابل پيش.ودخواهي اقليت از قدرت منتهي بيني است كه اين مطالبات در چنين حالتي بسيار طبيعي

و حتي علياز سوي  و اختالف نيروهاي در قدرت وتو شود و همدستي نظرهاي جدي رغم تنش شان، به تباني

. مقطعي براي هرچه بيشتر به حاشيه راندن اقليت بيرون از قدرت منجر شود

كه همان ي مهمان ما پيش از اين با توصيف يك وضعيت فرضي به خوبي چنين بازي نويسندهطور

كشوري را در نظر بگيريد كه زنان حق كانديداتوري در هيچ«:آمدي را توصيف كرده بودو ناكار غيرهوشمندانه

و فق همچنين فرض كنيد فضاي سياسي اين. ها باشندط مجاز به راي دادن در انتخاباتانتخاباتي را نداشته

كدام كشور به حدي بسته است كه فقط دو گروه سياسي رقيب مجاز به كانديداتوري در انتخابات باشند كه هيچ

آر. هم به اصالحات قانوني در راستاي بهبود وضعيت حقوق زنان معتقد نيستند اي اين دو گروه اكنون اگر تعداد



و به عالوه هيچ كدام اين اميد را نداشته باشند كه بتوانند با ابزاري جز ابزار انتخابات گروه بسيار نزديك بوده

و خانه نشين كنند، قابل انتظار است كه شعارهاي انتخاباتي زيادي در راستاي بهبود وضعيت مقابل را حذف

و به تدريج اجرا شو .دحقوق زنان مطرح شده

هاي حامي حقوق زنان به طرق طبيعتا شرط كليدي براي افزايش سرعت چنين فرآيندي، آن است كه گروه

اي كه براي دو گروه سياسيي خود را در معرض ديد جامعه قرار دهند، به گونه بينانه هاي واقع مختلفي خواسته

تري هايي كه طبيعتا هر چه اصالحات تدريجي مجاز به كانديداتوري در انتخابات نيز قابل مشاهده باشد؛ خواسته

.را به دنبال خواهند داشت پايدارتريرا مدنظر قرار دهند، تغييرات 

و واقع هاي حامي حقوق زنان در اين كشور، به جاي طرح خواسته اكنون اگر گروه بينانه، تمام انرژي هايي ماليم

در انتخابات به كار گيرند، هم با مخالفت سنگين هر دو گروه خود را بر تالش براي اعطاي حق كانديداتوري زنان

و در نتيجه هزينه سنگيني خواهند پرداخت، هم خود را از دستيابي تدريجي  سياسي حاكم مواجه خواهند شد

تر در راستاي ارتقاي وضعيت حقوق زنان، محروم خواهندكرد، به عالوه نوعي ائتالف عليه هاي كوچك به خواسته

مي زنان را، بين دو گروه سياسي مذكور تقويت خواهند نمود؛ ائتالف نانوشتهحقوق  شود به تدريج اي كه باعث

».طرح شعارهاي انتخاباتي در زمينه بهبود وضعيت حقوق زنان، به حاشيه رانده شود

و انتخابات آزاد اقي پيش داراي شروط چهارگانه خب اگر مطالبات رفع حصر ليت نيستند، چه گفته براي مطالبات

همان مطالباتي كه در مورد كانديداتوري مشابهاش ترين شكل؟ در سادهتوان طرح كرد مطالبات جايگزيني را مي

و لباتي غيرسياسي اما با پيامدهاي ميان، مطاجمهوري دهم هم طرح كردم خاتمي در انتخابات رياست مدت

آن نويسندهبلندمدت دموكراتيك كه باز هم  :مطالباتي از قبيل.ها را فهرست كرده استي مهمان ما، به خوبي

و محروممخالفت با اختصاص تمامي يارا به نظر( شدن زنان از دريافت يارانه نقدي نه نقدي به سرپرست خانوار

و مفيد است كه دعواي انتخابات مجلس بر سر يارانه يا من هم خيلي خوب ها درگيرد اما نه بر سر ادامه



چگونگي تر براي منافع دموكراتيك اين است كه مطالبات بر محور اش، به نظرم حالت بهينه اش يا ميزان حذف

و سهيم كردن زنان طرح شود توزيع يارانه ).ها

و افزايش به گونهها التحصيالن دانشگاه هايي براي بهبود كيفيت خدمت سربازي براي فارغ طرح اي كه به كسب

از شان منتهي شود نه به بيگاريي تحصيلي هاي مرتبط با رشته مهارت و هاي بين رفتن مهارتاي كه به كاهش

و  .شودميشان منجر كاريتحصيلي

و سطح مبا و بيمه درمانيميزان پوشش  لغ بيمه بازنشستگي

 ام جامع بيمه بيكاري در سطح كشورايجاد يك نظ

ها مطالباتي است كه گرچه سياسي نيست به اين معناكه مطالباتي نيست كه درصدد برهم زدن به نظرم اين

قدرت برآيد اما مطالباتي است كه با شكل دهي به توازن قدرت موجود در جهت برخورداري اقليت از 

در زيرساخت و دموكراتيك، و ميانهاي عادالنه و مطالبات دموكراتيكمدت  بلندمدت در جهت تحقق منافع

هر قاعدتا آشكار است كه اين نوع بازي سياسي، برعكس استراتژي منفعالنه.كند عمل مي ي راي دادن در

ميكهتر است قعاالنهايفاي نقشي،دهاي موجون گزينهاز ميا"اشخاصي"شرايطي به كند به صورت نسبي سعي

ن خود يكيكه اينبا پذيرش به زمين بازي سياسي شكل دهد  .باشداز بازيكنان حاضر در زمين

بله، بله، حواسم هست، همين حاال احتماال صداي دوستان درآمده كه گيريم اقليت راضي شود چنين مطالباتي را

آن كه وعدهطرح كند عنوان مطالباتي به و تحقق راي پيگيري ها از سوي هر كانديدا، راي اقليت به آن كانديدا

كانديداهاي موجود اساسا چه نيازي به راي اقليت دارند: همچنان دو سوال اصلي باقي است. در پي خواهد داشت

آني ديگرش وقعي گذارن كه بخواهند به اين مطالبات يا هر مطالبه ها در مورد آن مطالبات سياسي قادر د؟ اگر

و ناديده گرفتن راي اقليت و همدستي با يكديگر اند، چرا در مورد اين مطالبات روند مشابهي در پيش به تباني



كمي سياسي خيلي مطمئن نگيرند؟ به هرحال حذف كامل اقليت از عرصه و كه ريسك تر تر از اين حالتي است

و محتواي منازعات بر آن اثرگذار باشداقليت بخواهد حتي  اگر نيروهاي. در همين حد شكل دادن به زمين بازي

به توانند راي اقليت را ناديده بگيرند، چنان موجود مي و معطوف كه در مورد آن مطالبات سياسي رفع حصر

 مشابهي نكنند؟ خواهي برگزاري انتخابات آزاد ناديده گرفتند، چرا در مورد مطالبات موجود اقدام سهم

و و شعار گذشته از اين، گيريم كه حتي نيروهاي موجود به داليلي اين مطالبات غيرسياسي اقليت را بپذيرند

راي پيگيري تحقق وعده ميهم اش يعني يك چيزي"وعده"و"شعار"گويي بدهند، خوب است خودت داري

ا كه ست اصال به يادش نياورند، چه برسد به اينكه وقتي افراد خرشان از پل انتخابات گذشت، خيلي محتمل

ي اش هم بشوند، حاال ما برويم راي بخواهند پيگير تحقق ك مشت شعار غيرسياسي بكنيم وقتي كه مان را خرج

كم مي ميخطر هم فقط در حد همين حرف دانيم حتي همين مطالبات و وعده وعيد باقي ماند؟ كار آدمو شعار

د مي وي اين سوالعاقل است اين؟ به هر .پردازم در ادامه ها

چرا اساسا راي اقليت براي نيروهاي موجود در قدرت مهم است يا به عبارت ديگر، چرا من معتقدم: سوال اول

در آفريني اقليت دموكراسي انتخابات مجلس بالقوه داراي پتانسيل براي نقش خواه است وقتي نيروهاي حاضر

يك توانستهجاي كاري سياسي تا اين صحنه در اند و غيررسمي و با اجماع از حضور اصالح طلبان رسمي دست

آن ساز نقش ها زمينه قدرت جلوگيري كنند، چرا اساسا بايد با بها دادن به راي آن ي سياست ها در عرصه آفريني

در بستر نزاع آفريني نقش: شوند؟ پاسخ را البته پيش از اين در اصول كلي بازي سياسي اقليت شرح داده بوديم

.كم به صورت بالقوه اي از نزاع كه در انتخابات مجلس نهم وجود دارد، دست هاي برابر؛ زمينه قدرت

و حاميان: روي رقيب اصلي وجود دارددرواقع در انتخابات مجلس نهم، حداقل دو ني و منتقدان دولت مخالفان

و غيرقابل):البته اند جاي كار كه خودشان پنج دسته شده تا اين( آن ، به نظرم نزاع اين دو گروه بسيار جدي

و اين نزاع بالقوه مستعد نقش و تنگاتنگ است، يني اقليت است چراكه اين نزاعآفر صرفنظر كردن است برابر



و احتماال آراي گروه قابل پيش تاحد زيادي غيري انتخاباتي بارزش اين است كه نتيجه نشانه هاي بيني است

سرخم و نزديك به هم خواهد بود تلف خيلي و رقابت جدي به چشم عجالتا كه كمتر نشانه. به سر  اي از يك نزاع

از حتي اگر فرض كنيم كه فضاي سرد فعلي كه كمتر نشانهخورد؟ مي ميرا رقابت تنگاتنگ يك اي تا بروز دهد

و جدي كردن رقابت اي براي تاثيرگذ زمان انتخابات مجلس ادامه يابد، باز هم اقليت توان بالقوه اري بر اين فضا

و واقعا نيروهاي حتي در بدترين سناريو، گيريم كه همه. هاي مختلف دارد ميان گروه ي اين برآوردها خطا باشد

بر اي به جذب آراي اقليت نشان ندهند، به نظر نمي موجود عالقه فضاي بر تاثيرگذاريايرسد اقليت از تالش

آنانتخابات ضرري كرده باشد،  در كمترين نفع تالش براي اين نوع تاثيرگذاري، خارج شدن ها از بايكوت

و مطالبات رسانه و طرح خودشان اي رقيب است چون بعيد است شان از طريق امكانات رسانه هاي رسمي

و رسانه راي دادن به كانديداهاي حاميي اقليت براي وعدههاي رسمي از طرح مطالبات غيرسياسي گروه اقليت

. اين مطالبات خودداري كنند

داريم از تالش براي الزم به تذكر نيست كه اين بازي با راي هنوز تا راي دادن واقعي فاصله دارد، عجالتا ما

ميو زمين بازي فضا تاثيرگذاري بر زنيم، ممكن است روز انتخابات دوستان به هر دليل از جمله چون حرف

چ دهد اجازه نميشان شرافت غيرشخصيواند يا هر دليل شخصي ون به صندوق راي حساسيت پيدا كردهيا اصال

و  ديگري از راي دادن خودداري كنند، آشكار است كه اين تصميم ربطي به آن تالش براي تاثيرگذاري بر فضا

اعضاي گروه اقليت. هاي دموكراتيك ندارد دهي به زيرساخت طرح مطالبات غيرسياسي اما تاثيرگذار بر شكل

به خودشان موجه است، توانند در نهايت به هر دليلي كه براي مي از راي دادن امتناع كنند اما اين قاعدتا ربطي

و پيگيركانديداهابهي راي"وعده" كه در روز انتخاباتي راي فارغ از اين، اين وعدهشان ندارد مطالباتي حامي

مي محقق بشود يا نشود، نفس طرح محآف تواند باعث نقش اش و وريت ريني اقليت در شكل دادن به زمين بازي

آن. يافتن برخي مطالبات خاص شود و كرنا كردن از اين جهت است كه من و توي بوق اش قدر كه با شعار تحريم



و غيرعقالني مي و به نظرم سراسر احساسي ها به نظرم آدم. آيد، با واقعيت راي ندادن مشكل ندارم مخالفم

شخصي بگيرند كه در روز انتخابات راي بدهند يا ندهند، اما فارغ از اين تصميم مبتني بر توانند تصميم مي

و عقالني يك گروه اقليت بايد بر مبناي احساسات شخصي و بازي مبتني"وعده"شان، تصميم سياسي راي دادن

.بر آن شكل گيرد

ها را دارد؟ آيا شنيدن يك سري ارزش اين تالش يافتن يك سري مطالبات غيرسياسياما حاال آيا واقعا محوريت

و وعده وعيد سر خرمن از كساني كه از فرداي ورود به مجلس كل وعده وعيد را هاي شعار درميشان گذارند

مي كوزه كه هاي به اصطالح نقش ارزش اين بازي، خورندو آبش را آفريني اقليت را دارد؟ خب اين مطالباتي

اسفند بايگاني شود، اصال از همين حاال طرح نشود، كل بساط بازي با راي هم منتفي12خواهد از فرداي مي

و خالص مي مي. شود و يكي نسبت به تحقق خب من فكر كنم اين نوع ارزيابي انتقادي از يك رويكرد صفر

و شعارها نشات مي سي منظورم اين است كه گرچه ما كمتر موقعيتي را در عرصه. گيرد مطالبات اسي ايراني

و مطالبه و وعده هاي مختلف گروهكه اي به شكل صد در صد تحقق يافته باشد اما اين سراغ داريم كه شعار

و مطالبه وارد عرصه دري سياست شوند تفاوت سياسي با طرح كدام شعار و قابل تاملي هاي جدي

ميمثال بزنم؟ به گما. ها ايجاد خواهد كرد هاي آتي آن گروه گذاري سياست و نم كمتر كسي تواند بگويد خاتمي

و وعده اصالح كه وقتي آن ند،دپوشاني عملي سياسي جامه براي توسعه شان هاي طلبان به تمام شعارها

و اين طلبان اصالح تك در قدرت بودند و كه افتاده گوشه جور مظلوم ي زندان مشغول آب خنك خوردن نبودند

و تيزتر از اين حرف هايدهانتقادها به عملكردشان در تحقق وع بهها رغم اين ها بود، علي شان خيلي تند ، باز هم

و مطالبات جهت نظرم كمتر كسي ترديد دارد كه و مجلس ششم گيري كلي سياست آن شعارها هاي دولت

ت همسو با آن و اصالح. عيين كردرا و جزء گروه طلبان استثنا بر قاعده آيا خاتمي د اند كمستهاي معدودي كه

و مقاومتحتي اگر به دليل"تالش كردند"شان هاي براي تحقق وعده تال كارشكنيها و آن اين بهشهاي اين ها



و جهت وضعيت دولت احمديراستش به نظرم استثنايي در كار نيست، سرانجام نرسيد؟ بر نژاد گيري كلي حاكم

بر هايش نمونه سياست و مطالبات هاي اتخاذ شده از سوي يك گروه روند سياستي ديگري از تاثير شعارها

و وعده؛ شش سال است كه احمديسياسي است و مطالبات نژاد محور اصلي شعارها هايش را بر محور اقتصاد

و وعده و همين شعارها گيري كلي ها هم جهت اقتصادي اقشار مختلف، به خصوص اقشار محروم شكل داده است

را حاكم بر سياست آنهاي دولت او هايي زيادي با وعده چه اتفاق افتاده باشد، فاصله تعيين كرده است حتي اگر

متفاوت خاتمي به كل گيري كلي دولت جهتبا اي است كه نه فقط گيري كلي داده شده داشته باشد، مهم جهت

انژادب با همان شعارهايي است كه احمدياست بلكه تا حد زيادي متناس گبه عنوان كانديدا در دو ذشته نتخابات

و كمرنگ.شان را داده استي تحقق وعده از اين نظر تالش براي محوريت دادن به يك سري مطالبات خاص

و نه در ميان و بلندمدت، صنمي با مطالبات كردن يك سري مطالبات ديگري كه نه در كوتاه مدت مدت

و مطالبات محوريتاي نيست حتي اگر اين شعار كنند، تالش بيهوده دموكراتيك پيدا نمي يافته امكان تحقق ها

گيري كلي مجلس آينده خواهند چنداني در آينده نداشته باشند، مهم اين است كه تاثير خود را بر جهت

.گذاشت

و قابل پيگيري، خيلي كنم در نبود نقش درواقع من فكر مي و انضمامي آفريني اقليت به سود مطالبات مشخص

بيمحتمل است كه فضاي دعواها و و امثالهمي انتخابات را يا شعارهاي كلي دروپيكري مثل آباداني ايران اسالمي

و  چهشكل دهد يا به سمت مقابله با جريان انحرافي و و نشان كشيدن براي آمريكا تست التزام به واليت بسا خط

و اسراييل  ب. جهت يابدو امثالهمو اروپا راي دنياي ملت دارد، نه ثمري مطالباتي كه دموكراسي به كنار، نه خيري

و قطع كردن يا نكردنفي. شان براي آخرت مي الواقع حاال دست جريان انحرافي را كشف ي فتنه دانم جنازه يا چه

و دوباره زير خاك كردن و متعلقاتش، جز اين را صدباره از گور درآوردن و پورت براي آمريكا كه باعث يا هارت

و بدون مي و پايبندي به هيچشود مجلسي ضعيف كلكه احتمال ايني مشخصي شكل گيرد، گونه مطالبه تعهد



و بند را هم باال هاي درون گروهي براي كسب سهم بيشتري از قدرت خالصه شود ماجراي انتخابات در زد

بي اين. برد مي بي جاست كه به نظرم اقليت اخالقا موظف است براي تغيير اين فضاي و كامال به فايده خاصيت

راي دادن بر اساس. آميز باشد يا نباشد كه اين تالش موفقيت حال مطالبات دموكراتيك تالش كند فارغ از اين

و قابل پيگيري خود يكي از شاخصه كهي دموكراتيك است اما مساله اين هاي جامعه مطالبات مشخص جاست

مي گروه راي دادن به يك كانديدا يا جرياني خاص شان برايي اصلي تواند انگيزه هاي هدفي كه اين مطالبات

و با اجماع طرح اي طرح مطالباتش را ندارد، آن تشكل باشد، اساسا توان رسانه يافتگي را كه بتواند يك دست

يكو ايندشوي سياست محسوب نمي فعال عرصهمطالبه كند ندارد چون خيلي ساده اساسا بازيگر  جاست كه

ا گروه سياسي اقليت مي و با همان رسانه چه سازمانز همان نيمتواند و يافتگي باقيمانده استفاده كند هاي جمع

و محدود مطالبات اين گروه و كنش هاي تشكل جور و به تبع آن راي دهي كند نه براي شان را جهت گري نايافته

شان است،و تحققهاو بشود كانديدايي كه درصدد جذب آراي اين گروه كه خودش هم وارد زمين بازي شود اين

ي اقليت يافته كند تا با ضمانت راي همان گروه نسبتا سازمان بلكه به عنوان گروهي كه اين مطالبات را طرح مي

و رقابت را بر سر اين مطالبات و پيگير اين مطالبات، بتواند دعوا و جديهاي هدف گروهبه كانديداهاي حامي

.كند پررنگ

يا: آفريني حاميان مطالبات دموكراتيك در ايران اين است من براي نقشكه پيشنهاد مشخص خالصه اين يك

حاميان مطالبات دموكراتيك دارا مداران اين گروه كه نه فقط مشروعيت الزم را در ميان چند نفر از ميان سياست

دموكراسي باور دارند در ميان پايگاه اجتماعي حاميان آنان هاي رقيب نيز به نفوذ تر از آن، گروه بلكه مهم هستند

و حقوقي اي رسمي منتشر شود با ذكر نام اشخ اي كند يا بيانيه يك مصاحبه) خاتمي مثال؟( اص حقيقي

مان به كانديدايي تعلق مشاركت ما در انتخابات مجلس پيش رو به اين شكل است كه رايبلهكه امضاكننده

و مشخص خود را پيگير مطالب و با ارائهخواهد گرفت كه به طور صريح و ات زير معرفي كند ي راهكارها



و تحقق اين مطالبات در آينده نشان دهد برنامه هم. هايي پايبندي عملي خود را براي پيگيري اين مطالبات

.باشديمواردچهتواند شامل باالتر گفتم مي

از ممكن است تعدادي از كانديداهامهم نيست كه به نظرم  كننداين طرح سوءاستفاده فقط با شعار اين مطالبات

چراكه عجالتا مهم نيست كه حتما تضميمني به دست آيد كه افراد واقعا در صورت برخوردار شدن از راي، پيگير

و  تعيين تحقق اين مطالبات خواهند شد، عجالتا مهم اين است كه اقليت بتواند با شكل دادن به زمين بازي

حشمحتواي منازعات نق و در و شعارهاي ترين شكل تاثيرگذاري، از محوريت يافتن داقليآفريني كند كلي

نه گرچه به نظرم نزاع قدرت. فايده به حال دموكراسي جلوگيري كندبي هاي نزاع بههاي برابر انتخابات تنها

و اين شدت نزاع شود بلكه انتخابات رياست مجلس ختم نمي جمهوري بعدي، بر شدت اين نزاع خواهد افزود

مي آفريني موثرتر اقليت فراهم خواهد كرد به گونه را براي نقششرايط  كانديداها يا تواند اي كه اقليت به راحتي

آناي هاي سياسي گروه و مطالبات اقليت از راي باتا بگذاردتحت فشار اند، ها برخوردار شده را كه با طرح شعارها

و مطالبات، برخورداري ازپيگيري واقعي شعارها جمهوري هم تداوم در انتخابات رياست راي اقليت خود را

و حتي برخوردار كردن گروه يا گروهنبخ هاي شد، تهديد اقليت به بازپس گرفتن راي خود در انتخابات بعدي

و موثر است چون چنان از كه گفتيم اين نزاع قدرت رقيب از آن، از آن جهت تهديدي جدي هاي برابر پس

و حدت بيشتري براي انتخابات رياستانتخابات مجلس نه فقط كا 92جمهوري هش نخواهد يافت، بلكه با شدت

.ادامه خواهد يافت

مي: نوشت پي اش هاي سرشناس سياسي رسد حاميان مطالبات دموكراتيك اعم از چهره بله خب، البته كه به نظر

يكيتا اعضاي پايگاه اجتماع و با اجماع تصميم اش، ش شان دست و بنده گرفتهركت در انتخابات را براي عدم اند

و استدالل و هاي هم كامال واقفم كه بعيد است صدتا متن مثل اين شان تصميم همراهش تغيير جدي در نظر

يكالواقعفي.ايجاد كند هاي بازي اقليت را خطاب به ديوار من اين متنجوري است كه انگار مثال اوضاع



مي مي دا نويسم، و راهكارهاي همراهش خواهم بگويم شهود دورم كه چقدر اين فضا ستان احتماال در نظر

و فانتزي جلوه مي خ تازه،كند غيرواقعي و يانت به زندانيان بهمان را اگر تهمت پايمال كردن خون شهداي فالن

،جور ايفاي نقش شهروندي استيك كه خودش گذشته از اينها حال نوشتن اين متن با اين. نكنند البته بارم

و البتهي شخصي جنبه ام است براي پيگيري شهروندي-هاي شخصيي تالش تاريخچهترش از جهت ثبت مهم تر

تك هاي نظري در باب دموكراسي در گوشه يك سري ايده و .اي از اين جهان مجازي، همين افتادهي مهجور


