عکس :دیلی میل

سیاستگذاریتوانستبربرایندهایسیاسیواقتصادیجامعهتأثیربگذارد.
داشتنمحتواوتراوشاتفکریبهطنینبرنداینحزبکمککردهبود.حضور
پرشــمار برندهای شــخصی زیر ســایه این برند حزبی ،فرصت میداد که صدای
حزبازاقصینقاط(تریبونها)شنیدهشود.
اما سرنوشــت برنــد حزب اعتمــاد ملی چه شــد؟هنگامی که مهــدی کروبی،
دبیرکلاینحزببعدازاتفاقاتانتخابات1388بهحصررفت،درعملفعالیت
حزبهممتوقفشد،تااینکهمجدداًدرسال1396زمینههایفعالیتآنفراهم
شــد .اما بعد از آن ،اختالفات بر ســر موارد مختلف از جمله پذیرش شورای عالی
سیاستگذاری اصالحطلبان میان اعضای ارشد حزب مزبور باال گرفت ،خصوصاً
پــسازبرگــزاریکنگرهاینحــزبوانتخابالیاسحضرتیبهعنــوانقائممقام
کهدرنهایتباعثشــدرسولمنتجبنیابهنشــانهاعتراضازحزباعتمادملی
اســتعفاکندوبههمراه ۱۱نفردیگرازآنخارجشودتابرودحزبجمهوریتایران
اسالمیراتأسیسکند.ازمنظربرندسازیبروزچندصداییدرحزبودرنهایت،
انشقاق با توجه به مواردی که از دعواهای درون حزب به بیرون درز پیدا کرد ،تأثیر
زیادیبربرنداینحزبداشت.گزارههایینظیراوفردمحوراست،اومشارکتجو
نیســت و به اصول تصمیمگیری جمعی باور ندارد و موارد دیگر.به راستی یکی از
چالشهایبرنداحزابایرانی،انتشارمحتوادربارههویتدرونیحزباستکهبا
تصویریکهدربیرونوفضایعمومیازآنساختهوپرداختهشده،مغایرتدارد.
 ëëنمونهچهارم/حزباتحادملتایران
با توجه به فراز و فرودهای سیاســی میتوان بــه نمونههای تجدید برند حزبی
هم اشــاره داشــت.در ســال 1394حــزب اصالحطلــب اتحاد ملت خلق شــد که
برخــی آن را بدل حزب جبهه مشــارکت (تأســیس ســال )1376معرفی کردند،
منتهابامواضعتعدیلشــده؛برخیازاعضایحــزبمزبوربهدالیلمتعددیاز
جملهمواضعتعدیلشدهنسبتبهجبههمشارکت،نبودبرخیازاعضایحزب
مشــارکت در حزب جدید التأســیس و مالحظات سیاســی ،ادعــای بدیل و بدلی
بــودن حزب جدید را بشــدت رد کردند«.فرض اینکه یا اگر» خاســتگاه دو حزب را
یکســان بدانیم ،یکی از نمونههای کالســیک تجدید برند حزبی در بعد از انقالب
اســامی اســت .حزب اتحاد ملت بــا وجود عمر کوتــاه به دالیل متعــدد از جمله
حمایــتوتعاملبارئیسجمهوریوســایراحزابتوانســتتاانــدازهایباافکار
عمومــی ارتباط بگیرد و میــان گفتار رئیسجمهوری و گفتمــان جامعه مفاهمه
ایجادکند،یعنینقشتسهیلگریراخوببازیکند،امابعدازآنکهمیاناحزاب
اصالحطلب با حزب اعتدال و توســعه بر ســر ســهم تأثیرگذاری هر یک از آنها در
رونــدرویکارآمــدندولتتدبیروامیدوپیروزیحســنروحانــی،مجادلهعلنی
به وجــود آمد ،بهعنوان یکــی از عوامل مؤثر در کاهش گفتمانســازی حزبها ،از
پــژواک برند حزب اتحاد ملت هم کاســته شــد .صــد البته تصمیــم ترامپ برای
خروج از برجام ،تشــکیک در دســتاوردهای برجام از ســوی اصولگرایان به همراه
تردیداصالحطلبانراهمبایددرزمرهعللکاهشخریدبرندهایاحزابدربازار
سیاستدانست.
مهمترینهدفبرندیکحزبکسبیاتصاحبوتملکتوجهافکارعمومی
است.توجهافکارعمومیبهبرندحزبیدرقالباطالعیهها،بیانیهها،فراخوانها،
موضع گیریها ،مناظرهها ،مواجههای نظری پدید میآیــد .اما بعد از راهاندازی
کمپیــنهمــهجانبهفشــارحداکثــریایاالتمتحــده(البــی،مذاکره،رســانهای،
سیاسی ،ارتباطات اســتراتژیک ،ارتباطات منطقهای ،تحرکات نظامی و )...علیه
ایــران ،بههمراه برون نمایــی آمارهای اقتصــادی نظیر تورم ،نرخ بیکاری ،رشــد
اقتصــادی،تغییــراتنرخارز،تغییــردرارزشپولداخلی،وضعیــتصادراتو
واردات،گزارشهایبروزفســادبههمراهطوالنیشــدنســکوترئیسدولتدر
توگوبامردم،احزابهمسکوتغیرراهبردیانتخابکردند.
گف 
ســکوت احــزاب باوجــود ایــن همــه تحــوالت باعــث کــم تحرکــی و کرختــی
برندهــای احــزاب شــد .بهگونــهای کــه تمامــی برندهــای حزبــی اصولگــرا و
اصالحطلــب در آســتانه انتخابات مجلــس با چالشهــای متعــدد دربازاریابی
سیاســی رو بــه رو هســتند .اینکــه ســهم ونقــش حزبهــا در بســتهبندی و
همراستاســازی افکار عمومی بویژه برای دستیابی به یک اجماع داخلی در برابر
شــرایط بعد از گام چهارم کاهش یافته اســت.به نظر میرســد کــه باید برندهای
حزبی(اصالحطلب و اصولگرا) برای مواجهه با شــرایط و محرکهای بیرونی به
یکاجماعکنسرسیومبرسند.
ëëنمونهپنجم/بوریسجانسونوحزبمحافظهکار
یــک حــزب ،روی یک فــرد ســرمایهگذاری مــادی و معنــوی میکند.ســالها

میگذرد ،اوتجربیاتمختلفیکســبمیکند .طیســالیانسال،سلسلهمراتب
حضــوردرجایگاههــایسیاســیبااهمیــتراطیمیکند.شــهردارلنــدنیکیاز
مهمتریــنشــهرهایاروپــا،آنگاهبهکابینــهمیآیــدو وزیرامورخارجهمیشــود.
ترامــپازانتخــاباوحمایتجدیمیکنــد.ترامپبرایترغیــباوبرایخروج
انگلیسازاتحادیهاروپاوعدهبزرگمیدهد.
یوجرمیهانتراپشــت
اوبــرایکســبرهبــریحزبتــاشمیکندترزامــ 
ســربگذارد؛ تــرزا می ،نخســتوزیر محافظــه کاری که با شــش کمپیــن همزمان
در حــال مبارزه بود ،یعنــی مردمی که خواهــان حضور انگلیــس در اتحادیه اروپا
هستند ،مردمی که خواهان خروج هستند ،همچنین فشار مخالفان درون حزب،
فشــارهایترامپعلیهاو،فشــارجمعینمایندگانمجلسعواموفشارتبلیغی
جرمیکوربینبهعنوانرهبرحزبکارگر.
جانســوندرقالــببرندحزبیوبرندفــردیبهمقامعالینخســتوزیریدر
حکمرانیکشــورمیرســد.غالباعضایحــزبمحافظــهکاردرانتخاباتدرون
حزبیبامشــارکت 160هــزارنفریدررقابتباجرمیهانتبــااعطای 70درصد
از آرا ،از او حمایــت میکنند ،هر چند که با برخی از تصمیمات پیشــین او در حزب
موافق نبودنــد ،حتی شــماری از وزرای محافظه کار کابینه تــرزا می ،نظیر فیلیپ
هاموند،وزیر داراییو دیویدگوک،وزیر دادگســتریبعد ازحضورشــهردارســابق
لندنووزیرامورخارجهانگلیساستعفامیکنند.
امــا آیا همه اعضــای مرکزی حــزب و کابینه در ســایه با راهبری حــزب کارگر با

انتخاب و تصمیمات نخستوزیر جدید موافق بودند .در واقع ،بعد از خروج ترزا
ی روبه
یازکابینه،نخســتوزیرجدیدباهمهفشــارهایشــشگانهایکهترزام 
م 
رو بود ،دست و پنجه نرم میکرد؟ نخستوزیر ،در بزنگاه وحدت ملی ،مواضعی
اتخــاذ میکند که مــورد حمایت هم حزبی خــودش هم قرار نمیگیــرد ،با حزب
رقیب(کارگــر)تــاتعطیلیمجلسعــوامرقابتمیکندتاکشــورشبدونتوافق
ازاتحادیــهاروپاخارجشــود،امادرنهایتباوجــودتمامیتالشهاییکهمیکند،
شکســت میخورد و تن به تمدید زمان خروج انگلیس از اتحادیه اروپا یا برگزیت
وبرگــزاریانتخاباتزودرسمیدهدوازمقامنخســتوزیری اســتعفامیدهد.
اینداســتانبوریسجانســونیاســتکهاتفاقاًبابرخیازرفتارهایخارجازعرف
سیاســینظیرپوشیدنشــلوارکگلداربرایورزشیاآوردنقهوهدرسینیبرای
خبرنگاران یا پوشــیدن کاپشــن روی کت و شلوار همراه ســوار بر دوچرخه ،اصول،
چارچــوب و تعاریف تصویرســازی در برند شــخصی -سیاســی را همانند ترامپ
برهمریخت.
حالسؤالاینجاستکهبرندشخصیجانسونچهسایههاییرویبرندحزب
محافظهکارداشــتهوبرعکس؟ایندوبرندجفتیچهتأثیریبرهمگذاشــتهاند،
واقعیــتایــناســتکهبرنــدحــزبمحافظــهکاردارایزیــربرندهایشــخصی
متعددی اســت که رفتارهای آنها تجلیات متعددی روی برند حزب داشــته و هر
دوبرندباهمدرتعاملهستند.آیادرپشتشکستهایپیدرپیحزبمحافظه
کار برای مدیریت اجرای برگزیت ،زمان تغییر فرا رسیده است؟ رهبر حزب کارگر

89

