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 یچند استدالل انتخابات رامونیپ یتامل  :تیاز سلب حق تا توهم حقان

 محمد غزنویان

 در کم دست است. آنچه تحریم/مشارکت گانۀ دو اساس بر انتخابات پیرامون زنیگمانه و مجادالت واپسین شاهد سیاسی فضای

 در اخیر روزهای در است. آنچه انتخابات در شرکت موافقان گفتمانیِ الزاماً نه و کمّی برتری از حاکی آیدمی نظر به هارسانه ساحت

 صدها کردن سنگین و سبک فرسا،طاقت نظری تالش یک به آنها دادن تن است، شده برجسته انتخابات در حضور موافقان بههج

 انتخابات در شرکت مخالفان ادعا همین فراخور به است. آنها بوده انتخابات در شرکت الزام استنتاجِ نهایت در و منطق برهان، استدالل،

 کنند.می توصیف «جدی» هایاستدالل قداف کم دست یا استدالل فاقد را

 ست هاماه کم دست و هاسال بلکه انتخابات، به مانده هفتۀ دو این در نه را خود تصمیم عموماً  انتخابات، مخالفان که است حالی در این

 جز بینندنمی توضیح به هم ازینی هیچ و دهندنمی رای حال ره به که نیستند سنتی هاییتحریم منظور کنممی تاکید] اندکرده اتخاذ

 از تعدای پر مقاالت و هایادداشت انتخابات به مانده ماهۀ دو همین در . تنها[ [۱] «کنمنمی شرکت رژیم سیرک در من»بگویند:  آنکه

 یا مقاله دست، یک انگشتان دتعدا به حتی کهحالی در ،گردید منتشر مستقل هایرسانه در گفتار سیاست رادیکال حامالن سوی

 نگردید.  رویت موافقان استدالل کردن تئوریزه حتی یا پاسخگویی برای جدی یادداشت

 را شان(نکات جانبی و هاپرسش با همراه) آنها هایلاستدال ترینعمومی از برخی اختصار به تا در این یادداشت بنا دارم ،وجود این با

 کرد. خواهیم بازخوانی د بازبینی انتقادی قرار دهم.مور

*** 

 هر تحت دادن رای: »، این است کهمبتنی است "حق" مثابۀه ب "رای" بر که انتخابات در شرکت برای هاتحلیل ترین برجسته از یکی

 «.شد خواهد خالی اقتدارگرایان نفع به سیاست میدان آن از کردن پوشی چشم با که است مدنی حق یک شرایطی

 مبارزات سال هاده رهگذر از "رای حق" است. چنانکه تجدد به سنت از سیاسی اندیشه تحول منطق به ارجاع نوعی استدالل این پایۀ

 خود هستی و سرنوشت به نسبت را آنان مردمان، مال و جان بر اهللظل سروری حق کردن خارج با و است شده کسب ایرانیان پیگیر

 است.  کرده پیش از ترمحق

 و نشده تبدیل نهاد به "حق" این ایران معاصر تاریخ سراسر در که است وارد مذکور استدالل پایۀ در پیش از ،تشکیک این حال این با

 نمایشی و فرمایشی تخاباتاست. ان دمیده آن در را خود پیشامدرن روح مدرن، اندیشه روح از آن کردن تهی با مدرن استبدادی دولت

 حق" بر قائل همچنان اجتهاد است. اهل حق از برداشت همین از برآمده اسالمی، جمهوری دوران در آن استمرار و پهلوی حکومت در

 ینا دانند. بامی مشورعیت نه و مقبولیت بر گواه را عمومی آراء به رجوع حالت ترین بینانهخوش در و هستند مردم بر والیت "الهی

 درآید. اجرا به شیعه سیاسی فقه پرتو در چه اگر شده، شناخته رسمیت به انتخابات نظام، جمهوریت فراخور به و حال

 از انقالب پیروزی از پس ماه چند فاصله به تنها را اساسی قانون انتخابات برگزاری برداشت، نحوۀ همین ذیل اسالمی جمهوری رجال

 برپایی شد! چنانکه همداستان آنها با فرد به منحصر خصلت این بر باید قضا از که کنندمی قلمداد ونانقالبی دستاوردهای تریندرخشان

 آن مدد با اسالمی جمهوری که است دموکراتیک غنمیت همان جمعی، شور غلیان لحظه در و انقالب تاریخ از برهه این در رفراندوم

 ترینمهیب و ترینارتجاعی از برخی و کند قربانی بازگشته واشنگتن و پاریس و نجف از تازه مسافران پای پیش را انقالب سرِ توانست

 فقیه والیت مترقی اصل یا فقیه مطلقه والیت مفهوم تن بر اساسی قانون تارک در که ایبپوشاند. جامه قانون جامۀ را شیعی فقه احکام

 شد. پوشانیده
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 از شکست و اساسی قانون اصالح برای بندنیم هایتالش تمام رسیدن بستبن به و "دزدی روح" این از دهه سه از بیش گذشت با

 داشت.  روا تردید "حق" در اساس از توانمی سرکوب، احکام نهایتا و ثانویه و حکومتی احکام

که  اندمدعی اگر و ،امیدوارند ایدئولوژیک دستگاه این در حق بازتعریف از شکلی هر به خود هایاستدالل و تفاسیر مجموعه با برخی اگر

 حضور عدم به هستند ناگزیر کنند،می مداقه مدرن حقوق ساحت در بلکه الهی تکلیف سایۀ در نه را حق اسالمی جمهوری برخالف

 کنند.  نظر "حق" عنوان به انتخابات در دیگران

 اساس بر که است کسانی کارویژۀ انهمزم بلکه دانندمی حق سوژۀ استعمال در محق را خود که نیست کسانی به تقلیل قابل آگاهی

 کالبد به دمیدن در همدستی موجود، واقعا شرایط فراخور به را رای حق از استفاده جمعی، و فردی عینی تجارب و تاریخی تحلیل

 میدانند.  "ناحق"

 دانست. این "ناحق" با همبارز راستای در مندنظام کنشی را پوشیچشم همین و کرد پوشیچشم "کاذب حق" یک از آگاهانه توانمی

 شرایط در که معناست بدان بلکه ،شود تشکیک "رای حق" ماهیت در امکان این از کردن نظرصرف با که نیست آن معنای به ابداً

 داد.  سامان رای صندوق به حق روح بازگرداندن برای را ایتازه مبارزۀ باید حق، محتوای زوالِ

 انرژی و زمان تخصیص ،[۲] انتخابات به مانده ماهۀیک در همآن ،انتخابات حامیان اجتماعی دنش اکتیو فراخور به و اساس، این بر

 آنهاست.  "معذب وجدان" نشانۀ به و فرافکنی دارند، اعتقاد انتخابات فعال تحریم به که کسانی اعتماد جلب برای

 را آن و ... امیدوارند و گسترده تقلب انتخاباتی، کودتای ات،انتخاب مهندسی به اذعان وجود با انتخابات مساله با رابطه در که کسانی

 پیش و کردندمی تدوین را خود مطالبات و هابرنامه ادبیات، پیش هامدت از بایستمی دانند،می موجود نظم زدن هم بر امکان حائز

 نامندمی "تحریمی" که کسانی اقناع به را توجهی قابل زمان آنها اندک فاصله این در دادند. ولیمی قرار منتقدان نیز و همراهان روی

 مقبولیت و معذب وجدان مهار برای فردی تایید نوعی پی در اوال؛ تا شده باعث رویکرد این بودنن بخشنتیجه که ؛دادند تخصیص

 نند.ک اتخاذ انتخابات مخالفان با مواجهه در را ای زدنیمثال زبانی خشونت دوما؛ و باشند خود تصمیم به دادن

*** 

 خشونت پروژۀ ها،سوسیالیست و هاکمونیست قمع و قلع و عیان و عریان خشونت کردن کش فرو و سوسیالیستی بلوک فروپاشی از پس

 و سروش عبدالکریم مانند سرشناسی روشنفکران ادبیات در راآن هاینمونه] کرد عزیمت زبانی خشونت ساحت به گرایانچپ قبال در

 نسل سیاسی های چهره ترینسرشناس توسط همآن ،طلباندگرگونی کردن خطاب "متوهم" واقع در[. کنید ریپیگی طباطبایی جواد

 سرانجام به مصادیق بارزترین از هستند، شهره خیابان ارجحیت و باز هایدرب سیاست و رادیکالیسم به قضا از که ایران، در سوم

 ترجیح و رادیکال سیاسی امر بازتولید اهمیت به سیاسی سکون شرایط در که هاچهره است. این "توهم" رمز اسم با پروژه این رسیدن

 و گیرندمی سنگر فوکویاما تاریخ پایان چتر زیر سیاسی، هایهبزنگا درکه  اندداده نشان وضوح به اما ،کنندمی تاکید آکادمی بر خیابان

 کنند.می تلقی ایدئال/هپروت و دستانه،خام رویچپ ت،درای عدم از نشانی را خود رفقای دیگر و قطارانهم هایآرمان

 آلترناتیو ایهپایه ترین بنیادین و گیرندمی قرار لیبرال چپ طیف کنار در ممکن شرایط ترین بینانهخوش در آنها هابزنگاه این در

 بلند برنامه و سیاسی نظریه فقدان بر ردنگذا سرپوش برای گیرند. آنهامی استهزاء باد به را تشکیالت و سازماندهی یعنی سوسیالیستی

 اساسی قانون ناقص و معیوب کارهای و ساز از استفاده با فضا گشایش از پس و انتخابات فردای به موکول را سازماندهی مدت،

 شیرین ستالوژینو یک سبز جنبش از هاناکامی و هاشکست معایب، تمام به اذعان وجود با خود حالی در این] کنندمی اسالمی جمهوری

 [ [.۳] اندبرساخته
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 و دیده وضوح به را سازمان فقدان بود، مردمی نیروهای تصرف در هاهفته برای خیابان که سیاسی شرایط ترینرادیکال در آنها اما

 عبور تفاوتیبی اب سراسری اجتماعی هایشبکه ایجاد به فراخوان بر مبنی [۴] موسوی حسین میر بیانیه کنار از حتی و اندکرده تجربه

 غیر مراتب به جمعیتی داشتن متشکل با تونس و مصر در مردم اما ،تاریخی و فرهنگی و ساختاری هایتفاوت تمام وجود اند. باکرده

 که است حالی در این [.۵] کردند ساقط هستی از را خاورمیانه های اتوریتدیک ترینکالسیک از مورد دو ،تهران جمعیتبا  مقایسه قابل

 [.۶] ایم یافته تقلیل هشت و هشتاد سال موضع از تر پایین دست مراتب به اینقطه به سال چهار از پس ما

 طلباصالح جریان "آقای" یک خاتمی محمد سید از که کندمی خودنمایی جایی تا مردم، واقعیت از عاری و پایین دست موضع این

دارد. می باز رقابت ادامه از را کسانی و هددمی کاندیداتوری سبز چراغ سانیک به مردم نظرات اخذ به نیاز بدون که شده برساخته

 آنکه مگر] شود نمی داده اندبوده عارف رضا محمد نامزدی به متمایل احتماال که کسانی به توضیح ارائه در فوریتی و نیاز هیچ کهچنان

 استراتژیکی یا تاکتیکی دلیل خود و هستند استدالل صاحب مامیت به طلباصالح جناح دهنده رای هامیلیون بگذاریم آن بر را فرض

 [.دهندمی تشخیص را جایی به جا این

 از مردم، تهییج برای و اندکرده بسنده مجازی فضای در گونهشطحیات هاییادداشت برخی پراکندن به پایین دست مواضع این واضعان

 که سیاسی ساختار این ایضاح در که بینندنمی الزامی هیچ گویند. آنهامی سخن فاشیسم هایبدل نسخه عنوان به جلیلی امثال مخاطرات

 پیش به و کشدمی باال جمهوری ریاست بر تصدی آستانه تا را جلیلی و قالیباف مشایی، نژاد،احمدی مانند هاییچهره مستمر طور به

 خواهند باطل را ردو این خود فرضیات و انتخابات در شرکت با این چگونه کنند شفاف و کنند تالش دهد،می قرار مردم  انتخاب روی

 اعتنابی اسالمی جمهوری رهبر جز به کسی گویی که گویندمی سخن اصولگرایان پیروزی صورت در جنگ مخاطرات از چنان کرد. آنها

 از بندیصف چنین چطور که دهندنمی حتوضی کشد. آنهامی شانه و شاخ آدم و عالم برای دیپلماتیک کار و ساز و دستگاه تمام به

 بر حاکمیت عزم دهم دور انتخابات از پیش حتیکه  حالی در، اندکردهنمی بینیشپی را یازدهم انتخابات در اصولگرا هایچهره

 همان در یتقلب و خشونت هیچ از ایاراده چنین تحقق برای و بوده گرفته قرار اصولگرایان دست به مجریه قوۀ کنترل بازگرداندن

 نکردند. فروگذار انتخابات

 روحانی شکست هایزمزمه گرفتن باال در که است انگیزشگفت بلکه ،کرد خواهند پرخاش یا سکوت هاپرسش این قبال در تنها نه آنها

 کودکانه و سخیف شیکوزن نوعی با و کنندمی ساماندهی جلیلی و قالیباف حول را هااستدال همان اکنون هم از انتخابات، اول دور در

 شود. داده تشخیص هااین از یکی در دیسیپلین و مداریمردم هاینشانه تا دارند سعی

 اندخوانده را نظام جمهوریت فاتحۀ ،طلباناصالح ترین بینخوش نهاد. حتی کنار را تردید کمترین باید هالتحلی از دست این مشاهده با

 سال چهار ظرف نیست بعید که باطلی باشیم. دور "جمهوری حق" از حراست برای هاحلیلت از موجی شاهد باید زودی به گویی و

 درخشانی هایتحلیل انتظار در باید شود. آنگاه بازتولید "رستاخیز/ اهلل حزب" در جمهوری ریاست پست حذف گرفتن قوت با و آینده

 باالتری رهایی امکان حائز و دانسته مرجح او مغز راست سمت هایلاستدال به نسبت را اهللآیت مغز چپ سمت تشخیص که بود

 داد. خواهند تشخیص

 ۱۳۳۲خرداد 

 ها:پانوشت

 ام:داده شرح زیر درمقاله ترپیش کنممی اراده فعال تحریم از را آنچه [۱]

http://praxies.org/?p=1994 

 در ورزیسیاست" عنوان تحت مقاله دو به کنید رجوع انتخابات هر آستانۀ در دیرهنگام و صلیف های شدن اکتیو این با رابطه در [۲]

 :  حصوری امین از " انتخابات موسم

http://praxies.org/?p=1994
http://praxies.org/?p=1994
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 نویسد:می نوستالوژی این توضیح در خانلرزاده مینا [۳]

 ما به را رفته دست از یروحیه موسوی به دادن رای و بستن سبز دستبند که بودند کرده مطرح فیسبوکی هایکامنت در حتی ایعده

 خاصی زمانی یهدور یک به ازگشتب به تمایل جنس از جامعه در گسترده همبستگی روزهای برای نمایان نوستالژی گرداند. اینبازمی

 واقع است. در نشده باور نیز آن کنونی اقتضائات و شرایط و نشده عزاداری آن رفتن دست از هنوز ولی رفته، دست از که است

 از ارفر باشد، سیاسی ایمبارزه محرک اینکه از بیش گذشته، برای نوستالژیک احساس قالب در کنونی، زمان در گذشته جعلی بازتولید

 بلکه نیست، کنونی شرایط بر بنا واقعی همبستگی ایجاد پی در نوستالژی است. این آن هایدشواری با درافتادن ضرورت و حاضر زمان

 به دادن رای و سبز رنگ که روزهاست آن جمعی است. حرکت آن جعلی بازتولید طی در گذشته طعم از ایلحظه چشیدن پی در تنها

 به و دستاوردها آن احیای موجب سمبولیک و شخصی حرکتی به اینها دادن کاهش و کندمی نوستالژیک یامر ما برای را موسوی

 که چرا است؛ آن مقتضیات و زمان تغییر پذیرش عدم کننده نگران ینکته میان این در شود. امانمی« خیابان به بازگشت» اصطالح

 سمبلیک و شخصی صرفا عملی در آن احساساتی بازتولید و است دوره یک شکست انکار موسوی به دادن رای و سبز رنگ نوستالژی

 است.

«: ۳۲ انتخابات در موسوی به رای":  به کنید رجوع عاشورا عزاداری با آن قیاس و نوستالوژی این از کاملتری شرح خواندن برای

 ."نوستالژی؟ برای مرهمی یا سیاسی یمبارزه

http://praxies.org/?p=2158 

 چه اگر بیانیه بود. این کرده اشاره واحدها کوچکترین از اجتماعی هایشبکه ایجاد اهمیت به خود یازدهم شماره بیانیه در موسوی[ ۴]

 شرایط برای اساسا و بود کلیدی بسیار شرایط آن در اما ،است مانده باقی موعظه یک حد در آن در شبکه تشریح و است سیاسی عمیقا

 نویسد:می بیانیه این از قسمتی در است. او شده بینیپیش جنبش سرکوب

 باروری، دوران در تنها ما مردم جمعی حرکات دهدمی نشان ایمبوده آن شاهد نزدیک از ما که ایران تاریخ از دهه چندین تجربه»

 به که ایجامعه بریم،می نام فعال و زنده ایجامعه عنوان به آن از که چیزی آن رسند.می نتیجه به هاهسته این سرزندگی و حیات

 از را خود خواست از قدرت ساختارهای تخطی و استبداد امکان و دهدمی نشان واکنش حوادث به نسبت خالق و آگاهانه موثر، صورت

 است. قدرتمندی شبکه چنین از یافته تشکیل ترکیبی بردمی میان

 سر ما سیاسی هایتشکل و احزاب حتی و بزرگ و کوچک هایجمع از فطری صورتی به و دارد قرار ما همه عهده بر امروز که ایوظیفه

 کنیم. عمل ایشبکه چنین برای معین هایهسته صورت به که است آن زندمی

 همفکرانی از متکثر بسیار اما کوچک هاییگروه از عبارت واحدها است. این آن اجزای طبیعی شکل شبکه، این قوت نقاط مهمترین از

 انحالل که صورتی به اند،کرده پیدا اعتماد و آشنایی هم به نسبت همکاری یا خویشاوندی یا دوستی دارسابقه روابط قالب در که است

 را موثری تماعیاج شبکه وجود، صرف به اما دارند، وجود همواره واحدها است. این جامعه انحالل معنای به زیرا نیست، امکانپذیر آنها

 این باید هستیم، که جهان کجای هر در ایرانیان، ما که است آن اینجانب پیشنهادی حلراه در قدم اولین همه این دهند. بانمی شکل

 لهقب را خود هایخانه قرآن تعبیر به بسازیم؛ یکدیگر روی در رو را هایمانخانه کنیم. باید تقویت خود میان در را اجتماعی هایهسته

 به پیش از بیش و بشناسیم را آنها اهمیت بپردازیم، هستند ما جامعه بنیادین واحدهای که اجتماعی هایهسته این به یعنی دهیم، قرار

 ماه دو هر این از پیش تا اگر یعنی دهیم؛ قرار قبله را خود های شود. خانه ظاهر ما برای دارند که ای نهفته هایقدرت تا کنیم رو آنها

 است. امر این در ما اجتماعی های شبکه شویم. قدرت جمع هم گرد دوبار ای هفته اینک کردیممی مالقات را همدیگر ربا یک
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 5 از 5 صفحه

 کنیممی تصور معموال پرسیم. مامی یکدیگر از شرایطی چنین در معموال که است سوالی نخستین این کنیم؟ چه تا شویم جمع هم گرد

 نیست، درستی تصور این رسانیم. البتهمی انجام به یکدیگر کمک با آنها قالب در که است کاری ددار اهمیت هاآییگردهم این در آنچه

 که درختانی مانندبه نگیرند قرار ثمربخش هایفعالیت برای محوری اگر اجتماعی واحدهای که روست این است. از طبیعی تصوری اما

 علمی، سیاسی، اجتماعی، اعتقادی، اثرگذار هایتالش موضوع را آنها باید لذا دهند،می دست از را خود بازدهی نشود چیده هایشانمیوه

 عاطفه و حادثه امواج عبور از پس و درازمدت در تا داد قرار مشابه مدنی هایفعالیت دیگر و المنفعهعام ورزشی، هنری، فرهنگی،

 «.بپردازند داریم انتظار آنها از که سازیتاریخ نقش ایفای به همچنان

 :  موسوی میرحسین ۱۱ شماره بیانیه

312-http://www.kaleme.com/1388/06/17/klm 

 کند:می بیان چنین شوارانگیز زبانی با پالسچی هژیر ... را و مصر و ایران در مردمی رخدا وضعیت این [۵]

 دارد تفاوت است، گرفته شکل جمعی مقاومت از شکلی که دیگری کجای هر و سوریه تونس، مصر، ترکیه، اب ایران گفتار این در وقتی»

 در شرکت میانجی به و بار یک سال چهار هر آن در« مردم» گرفتن شکل امکان یگانه که خاکی یکره روی است کشوری تنها ایران و

 حتا و نمایانده مسدود مندی،سوژه و جمعی مقاومت هر امکان و مطلق ب،سرکو دستگاه قدرت وقتی شود؛می گشوده انتخابات ماشین

 یابیسازمان عدم به هم ییاشاره حتا و شودمی دانسته حکومتی سرکوب جنبش، شکست دلیل تنها ۸۸ جنبش یتجربه بازخوانی در

 که است شده فراهم ایدئولوژیکی سراپا ارابز پیشاپیش شود،نمی مردمی هایبندیهم وجود عدم به و مردم نشدن متشکل به مردمی،

 داشت. خواهد نیاز آن به اهدافش به دردسربی دسترسی برای پیروزی صورت در هم استبداد اشکال ترینوحشی

 هم روز چند است. این موجود ضرورت تنها جمعی مقاومت و مبارزه امکان و بخشرهایی پیکار تداوم بر پافشاری که اینجاست درست

 اما روز آن جوهری. فردای هایانگشت بدون یا جوهری هایانگشت با کرد، خواهیم گذر انتخابات روز از ما یهمه و ذشتگ خواهد

 «.است گرفته شکل نوینی هایصف و شده گشوده جدیدی هایداریم. جبهه کار خیلی هم با همه

  پالسچی هژیر پاهایش؛ روی بدیو آلن
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 است. داده شرح تفصیل به "امید سیاست علیه مقدورات سیاست" در آبادی نصر پریسا یدآامی ورزیسیاست این سر به را آنچه [۶]
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