
  تحليلي بر انتخابات مجلس هشتم

 در ميان برزخ
 وين خديصالح الد

 
بر سر دوراهي سرنوشت  هنگامي که درهاي ورود به ساختار قدرت برايشان باز شد، کاستلز مي گويد زاپاتيست هاي مکزيک

قالبيگري و وداع با نمادها هاي ان و در نتيجه از دست دادن جذابيت» نهادي شدن«ورود به ساختار قدرت و : قرار گرفتند ساز خود

در غير اينصورت تداوم سياست انقالبي و امتناع از  .هويتي آنها محسوب ميشد که به نوعي نشانه» نقاب«و استعاره هايي مانند 

  .بازي قدرت و مواجه شدن با پيامدهاي نامعلوم آن شرکت در

  جنبش ها و احزاب سياسي در مقطعي از حيات خويشايستگاهي است که تقريبا تمام ،ماندن وسوسه نهادي شدن يا انقالبي

به نهاد تبديل مي شوند و چه وقتي  چه هنگامي که به صورت کامل قدرت را در اختيار گرفته و از جنبش .الجرم به آن ميرسند

نبش کردهاي ج .آرمانها و سياست يهاي عصر انقالبيگري را وا مي نهند بخشي از آمال و ،که در ازاي شرکت در ساختار قدرت

فهميده مي  تنگ شدن عرصه بر سياست راديکال و يا آنچه در کردستان به صورت متعارف از مقوله سياست ايران نيز به دليل

 –غياب يک استراتژي سياسي مشخص و تعريف شده  ديري است که با اين استفهام انديشه سوز روبرو شده و صد البته در ،شود

به آن عاجز مانده و به نوعي به برزخ بي سياستي و وقت کشي و فرصت سوزي در   از پاسخ-حداقل در ده پانزده سال اخير

شايد  .مي توان مشاهده کرد امري که نمود آن را در مقاطعي نظير انتخابات و تحوالت سياسي نرم داخلي به آساني .است غلطيده

اگر سياست نهادي را  .ار رفته در اين نوشتار بپردازيمنظري بک براي ايضاح بحث الزم باشد که به صورت مجمل به شرح مفاهيم

معناي خروج از  سياست راديکال به ،سياسي در چارچوب هاي از قبل تعيين شده و در اينجا قانوني بدانيم بازي ،بصورت خالصه

 بداليل گوناگون در جنبش کردي» امر سياسي« .است تعريف دوباره امر سياست و طرحي نو در انداختن ،چارچوب هاي موجود

کامل  بيشتر با تلقي دوم از سياست هم آوا بوده تا مفهوم اول که البته در صورت ،دارند )که برخي ماهيت ذاتي و برخي عرضي(

کشورهاي غير دمکراتيک يا کشورهاي  در .ويژگي سياست در کشورهاي دمکراتيک توسعه يافته مي باشد ،و استاندارد خود

هرچند نمي توان انکار  .قضيه فرق مي کند ،معناي واقعي خود نهادينه نشده ه هنوز در آنها مدرنيته سياسي بهداراي نظام هايي ک

سياست هر چه بيشتر عرصه  تلقي هاي نهادي از ،در سطح جهاني پرتو تحوالت سياسي و گفتماني يکي دو دهه اخير کرد که در

بعنوان مثال در برخي جنبش هاي استخوان دار و قديمي مانند  .ميکنند نگراديکال و رهاييبخش ت ،را بر رهيافت هاي انقالبي

و در ) حماس ( انجام شده و در بخشي ديگر به شيوه اي خشونت بار پس زده شده) فتح (دگرديسي در بخشي  اين ،فلسطين

همزمان با دمکراتيک  .استاز اين ديالکتيک  ک هم نمونه اي جالب.ک.پ  .نهايت کار به مصاف خونبار آنها با هم مي رسد

مدني در آن تا حدي راه براي مشارکت نهادي موتلفان رسمي و غير رسميش  تر شدن حوزه سياست در ترکيه و گشايش جامعه

بکند که هم طنين آن  نمي تواند چشم ازآن فرو بندد و از سويي نمي تواند به تمامي دل از سياست راديکال هم باز مي شود که

 .تر استنيشان حداقل در حوزه نظري هم آواهاي آرما تر و براي جوانان کرد دلرباتر است و هم با خواستهدر کوهستان خوش

 در مورد .و امريکا برايشان دست و پا کند و از ارج و اعتبار بين المللي جنبششان بکاهد اروپا هرچند که مخالفاني سر سخت در

هم مي تواند دربرگيرنده طيف وسيعي از  اخلي و منطقه اي که البته هرکدامکردهاي ايران اما به نظر ميرسد که بداليل متعدد د

توقف در اين ايستگاه و تعلل در انتخاب يکي از اين دو راه و يا  ،باشد ...و روان شناسي ،فرهنگي ،اقتصادي ،عوامل سياسي

ر رفتن عمر و فرصت يک داندازه ه زماني به. بيش از حد الزم به طول انجاميده ) ک .ک.مانند پ( آميزه اي از هردو  کاربست



اين پديده بي عملي و فرصت سوزي ممکن است  ،باال هم اشاره شد اما براستي دليل اين امر چيست ؟ همانگونه که در .نسل

 اتفاقا موضوع اين که اما مي توان به يکي از دم دست ترين آنها .باشد که در اينجا مجال بيان همه آنها نيست داليل متعددي داشته

زنگارها و  ،موثر در کنار بازتوليد مداوم و روزانه کليشه ها نبودن عوامل کارگذاري جدي و: اشاره نمود ،يادداشت هم هست

از متغير راديکاليسم  آنهم بدون آنکه در عالم واقع اثر چنداني ،»امر سياسي«هاي حداکثري و راديکال از  تابوهاي ناشي از تلقي

محافل خصوصي و يا نيمه خصوصي هنگام بحث از امر  مثال به کرات شاهديم که در .معادالت سياسي وجود داشته باشددر 

 حتي از جانب کساني –سياسي برخاسته از سياست راديکال و رهايبخش استناد مي شود  سياسي به شيوه اي عادي به گزاره هاي

حداکثر عملگرايي و هماهنگي با قدرت  ،اما در عالم عمل  –حاکميت قرار دارند خود در پيوند مستقيم و يا غير مستقيم با  که

مي دانيم که انتخابات يکي  .باشدنمونه اي عيني و قابل سنجش در اين زمينه مي در اين ميان موضوع انتخابات .مشاهده مي گردد

هم شاهديم که انتخابات در  اما اکثرا .استنهادهاي اصلي مشارکت سياسي و شايد هم پررنگ ترين وجه نهادگرايي سياسي  از

راديکال از امر سياسي از يکسو و نا اميدي و انفعال عملي در سوي  کردستان هميشه ميان دو قطب ناشي از تلقي هاي آرماني و

 آن در هيچوقت مجال براي فعال شدن ظرفيت هاي جنبشي و رهايبخش آن فراهم نيامده و صورت بندي ديگر گرفتار آمده و

تنها طرف حاکميت از آن سود  ،آنها معادالت سياسي به گونه اي بوده که چه در زمان مشارکت مردم و چه در غياب حضور

شايسته و خوشنام از بيم از دست دادن آبرو و اعتبار و اندوخته اجتماعي  ،مستقل بعنوان مثال بارها ديده شده که افراد .برده است

سياست راديکال از مشارکت   و چه بسيار شهرونداني هم که به همين دليل و ذيل گفتمانورود به عرصه خودداري ميکنند از

بدليل جلوگيري از اطاله بحث از ذکر ديگر چالشهاي برگزاري  نياز به توضيح نيست که در اينجا .نهادي خودداري مي ورزند

قرار   در سالمت و آزادي انتخابات مورد لحاظخودداري شده و بعنوان مثال عواملي مانند ترديد يک انتخابات سالم و الگو

مدنظر داريم و متناسب با منظور اصلي يادداشت  چه که در اينجا ما بيشتر موانع و چالش هاي رواني فراروي مساله را .نگرفته اند

  .را در مرتبه دوم اهميت قرار مي دهيم موانع فني و اجرايي يک انتخابات سالم

انفعال است و انفعال ترجماني جز تسليم به قضا و قدر و  ،برايند طبيعي وضع فعلي  مي گيريم کهبراساس آنچه گفته شد نتيجه

لطف نباشد که سياست  شايد ذکر اين نکته هم خالي از .در چارچوب و فضاي از قبل تعيين شده توسط ديگران ندارد حرکت

يرغم خاستگاه نسبتا مدرن و بنيان هاي چپي و مارکسيستي عل ،راديکال و اسطوره هاي مفهومي و استعاره هاي ذهني متناظر با آن

 بيشتري با فرهنگ سياسي جامعه ما دارند که در طول قرون و اعصار چارچوب هاي کلي آن در اما تطابق و همخواني ،خود

ها شکل گرفته و کليشه استلزامات بر آمده از آن و استبداد شرقي و ترجيحات و» شيوه توليد آسيايي«ارتباط با پديده هايي چون 

 در اينجا سر آن ندارم که تمام کاسه .هاي همه يا هيچ از سياست از آن منتج شده است هايي جون نگاه قدسي به قدرت و و تلقي

ادا  حتي روشنفکران و مقاله نويسان را  کوزه ها را بر سر فرهنگ سيلسي سقيم و معيوب بشکنم و سهم مناديان سياست راديکال و

 ساله بر سر دوراهي سياست 15مرادم بيشتر نقد انفعال و تعللي  .ندارم  قصد محکوم کردن سياست راديکال را همحتي .نکنم

چرا که بدون  .نيست طبيعي است که راه برون رفت از اين وضعيت هم تنها لفاظي و احيانا مقاله نويسي .است راديکال و نهادي

انتخابات يکي از عرصه هاي جدي  .بحث پرداخت به صورت جدي به اينپراتيک معتبر و مستظهر به غناي تئوريک نمي شود 

کورانه و چه ر چه تحريم کو–اين مقوله و پرهيز از کنشهاي فاقد منطق سياسي  برخورد فعاالنه با .کاربست اين تجربه است

 . جديد تبديل نمايدسياست تواند انتخابات را به شاهراهي براي خروج از بن بست و عرصه اي برايمي  –عوامانه  مشارکت

سياست  ،سياست نهادي ،تعريف بسياري از مفاهيم مانند امر سياسي اي که در آن مي توان اميدوار بود که بتوان به باز هعرص

 .پرداخت ...سياسي و استراتژي ،راديکال

 


