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«ایران» از سرنوشــت ایده تشکیالت فراگیر گزارش می دهد

دیگه
چه خبر

حزب «محال»
ِ

فرناز حسنعلیزاده

کمتر کسـ ــی اسـ ــت که داسـ ــتان خـ ــودکار
چنـ ــد میلیـ ــون دالری ناسـ ــا را نشـ ــنیده
باشـ ــد« :در جریان رقابت فضایی امریکا
و شـ ــوروی در ده ـ ـ ه  ۶۰میـ ــادی ،این دو
کشـ ــور با یک مشکل بزرگ مواجه شدند.
خودکارهـ ــا به دلیل نبـ ــود جاذبه در فضا
نمینوشتند؛ زیرا مکانیسـ ــم کارکرد آنها
براسـ ــاس حرکت جوهر در مسیر جاذبه
بود .ناسا فوراً دست به کار شد و توانست
طی یـ ــک پـ ــروژ ه چنـ ــد میلیـ ــون دالری،
خودکاری بسـ ــازد که در فضا هم بنویسد.
روسها نیز با همین مشـ ــکل دسـ ــت به
گریبـ ــان بودنـ ــد؛ اما آنها بـ ــه جای صرف
میلیونها دالر برای ساخت خودکاری که
در خأل هم بنویسـ ــد ،از یک وسـ ــیله ساده
استفاده کردند :مداد».
بـ ــا کمی تسـ ــاهل و تسـ ــامح ،میتوان
کسـ ــب قـ ــدرت سیاسـ ــی در ایـ ــران را بـ ــا
ایـ ــن داسـ ــتان تطبیـ ــق داد؛ در حالـ ــی که
کشـ ــورهای دموکراتیک و توسعه یافته و
حتی کشـ ــورهای در حال توسعهای چون
عراق و افغانسـ ــتان ،احزاب را چرخ دنده
ماشین دموکراسی میدانند و معتقدند
سیاس ـ ـتورزی بدون اتکا بـ ــر حزبهای
قوی ،فشـ ــل و عقیم اسـ ــت و طبعاً تمام
هزینههـ ــای آن را نیـ ــز میپردازنـ ــد ،امـ ــا
سالهاست کشور ما بدون داشتن احزاب
به معنای واقعی ،مدرن و امروزی آن در
راه مدرنیسم سیاسی گام برمیدارد.
اگرچه کشـ ــور مـ ــا با داشـ ــتن قریب به
 350حزب و تشـ ــکل سیاسی ،در کمیت
احزاب رکورددار است ،اما به غیر از احزاب
انگشتشماری که در مقاطع زمانی کوتاه
در حوزه کارویژه خود اثرگذاری داشـ ــتند،
نام و نشـ ــانی از احزاب قدرتمند نیست.
پرسش اینجاسـ ــت که با وجود خأل جدی
در این عرصه ،چگونه ماشین دموکراسی
حرکـ ــت کرده اسـ ــت؟ جواب این سـ ــؤال
ساده است« :شبه حزبها».

«مـ ــک آیـ ــور» حـ ــزب سیاسـ ــی را
«گردهمایی سازمان یافته برای حمایت
از برخی اصول یا سیاستها که میکوشند
از راههـ ــای قانونی حکومت را به دسـ ــت
گیرند» ،تعریف میکند .ژوزف الپالومبارا
با اندکی تفاوت و تفصیل ،معتقد اسـ ــت
حزب متضمن چهار شرط اساسی است؛
اعم از وجود سازمان و تشکیالت پایداری
که حیات سیاسـ ــی آن از حیات بنیانگذار
آن فراتر باشـ ــد؛ تشـ ــکیالت حزبی دارای
سـ ــازمان مسـ ــتقر در محل؛ اراده رهبران
ملی و محلی سازمان برای کسب قدرت
و چهـ ــارم ،کسـ ــب حمایـ ــت عمومـ ــی و
پشـ ــتیبانی مردم .در کشـ ــورهای توسعه
یافته یا در حال توسـ ــعه ایـ ــن اهداف در
چارچـ ــوب احـ ــزاب دنبـ ــال میشـ ــود؛ در
کشور ما اگر چه سیاس ـ ـتورزان به دنبال
حرکت تشـ ــکیالتی بـ ــرای جلب حمایت
عمومی با هدف کسـ ــب قدرت هسـ ــتند،
اما بـ ــرای رسـ ــیدن به این مهـ ــم به جای
احـ ــزاب از قالبهـ ــای متـ ــرادف احـ ــزاب
استفاده کردهاند« .شورای سیاستگذاری
اصالحطلبـ ــان»« ،جمنا»« ،جبهه متحد
اصولگرایـ ــی»« ،ائتـ ــاف رایحـ ــه خـ ــوش
خدمت» و «ائتالف فراگیر اصالحطلبان»
تنها شـ ــماری از این شبه حزبها هستند
که عمدتـ ــاً با هدف کسـ ــب کرس ـ ـیهای
قـ ــدرت در نهادهـ ــای انتخابـ ــی تشـ ــکیل
شدند .این در حالی است که تشکلهای
غیر سیاسیای از جمله جامعه روحانیت
مبارز و جامعه مدرسـ ــین حـ ــوزه علمیه
ت بـ ــا همان
قـ ــم نیـ ــز در آسـ ــتانه انتخابا 
کارویـ ــژه حـ ــزب ظاهر میشـ ــوند .در این
میـ ــان نمیتـ ــوان از نقـ ــش رسـ ــانههای
وابسـ ــته بـ ــه جریانهای سیاسـ ــی غفلت
کـ ــرد که گاه بیش از کارکرد اطالعرسـ ــانی
و آگاهیبخشـ ــی ،بـ ــه یـ ــک روزنامـ ــه یـ ــا
خبرگزاری حزبی بدل میشـ ــوند؛ بی آن
که عنوان حزبی را یدک بکشند .به عبارت
سـ ــادهتر «احزاب بدون کارکرد حزبی» و
«گروههای غیـ ــر حزبی با کارکرد حزبی»،

از دو سو روند تحزب در کشور را با چالش
مواجه کـ ــرده اسـ ــت .در چنین وضعیتی
محافل ،گعدههـ ــا  ،ائتالفهـ ــا ،منبرها و
حتی رسـ ــانههایی کـ ــه توان بسـ ــیج آرای
عمومی و کسـ ــب نتیجـ ــه را دارند ،مقید
کردن خود به چارچوب حزبی را از فایده
خالی میدانند و احزاب کوچک هم توان
رقابت با این مجموعههـ ــای قدرتمند را
ندارند.
بـ ــرای درک آشـ ــفتگی ایـ ــن عرصـ ــه،
کافـ ــی اسـ ــت رفتـ ــار انتخاباتـ ــی حـ ــزب
مؤتلفه اسـ ــامی در رقابتهای ریاسـ ــت
جمهـ ــوری مرور شـ ــود؛ مؤتلفه اسـ ــامی
در انتخابـ ــات ریاسـ ــت جمهـ ــوری اخیـ ــر
مصطفی میرسـ ــلیم را به عنـ ــوان اولین
نامزد حزب ـ ـیاش معرفی کـ ــرد .به گفته
ایـ ــن حـ ــزب ،میرسـ ــلیم از مسـ ــیر کامالً
دموکراتیک و براسـ ــاس نتیجه رأیگیری
انتخابـ ــات داخلـ ــی مؤتلفـ ــه انتخـ ــاب
و معرفـ ــی شـ ــد.این در حالـ ــی بـ ــود کـ ــه
محمدنبی حبیبی ،دبیرکل حزب مؤتلفه
و شـ ــماری از اعضای ارشد این تشکل در
شورای مرکزی «جمنا» عضویت داشتند؛
تشکیالتی که هدف اساسیاش ،معرفی
نامـ ــزد واحـ ــد از مجموعـ ــه اصولگرایان
بود .نکته قابل تأمل این بود که «جمنا»
هیچ گاه نامزد حزبی مؤتلفه را به عنوان
گزینههـ ــای اصلی خود مطـ ــرح نکرد اما
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دبیـ ــرکل مؤتلفـ ــه کمـ ــاکان در جلسـ ــات
شـ ــورای مرکزی آن شـ ــرکت میجسـ ــت.
 24سـ ــاعت قبـ ــل از برگـ ــزاری انتخابات،
محمدنبـ ــی حبیبـ ــی دبیرکل بـ ــه اضافه
اسـ ــداهلل بادامچیان نایب رئیس شورای
مرکـ ــزی و ابوالفضـ ــل توکلیبینـ ــا رئیس
هیأت نظارت مؤتلفه اسـ ــامی سه نفره
تشـ ــکیل جلسـ ــه داده و بـ ــدون اطـ ــاع
شـ ــورای مرکزی حزب ،بـ ــا اطالعیهای از
رقیب نامزد حزبیشـ ــان حمایت کردند.
ِ
اطالعی ـ ـهای کـ ــه میرسـ ــلیم را در عمـ ــل
انجام شده قرار نداد و مؤتلفه ماند و یک
نامـ ــزد حزبی و یک اطالعیه سـ ــه نفره با
امضای اعضای ارشـ ــد حزب در حمایت
از ابراهیـ ــم رئیسـ ــی .این در حالی اسـ ــت
که مؤتلفه اسـ ــامی یکی از قدیمیترین
احزاب کشور است که اتفاقاً همواره تالش
داشـ ــته خود را به تصمیمات سازمانی و
تشـ ــکیالتی متعهد و ملتزم نشـ ــان داده
و خود را به عنوان یـ ــک حزب به معنای
واقعی معرفی کند .در همین بازه زمانی
شورای عالی سیاستگذاری اصالحطلبان
در تدویـ ــن فهرسـ ــت انتخابات شـ ــورای
شـ ــهر تهران دچار چنان چالشـ ــی شد که
پسلرزههای آن هنوز ادامه دارد و کسب
نتیجه نیز نتوانسـ ــته از دامنه اعتراضها
بکاهـ ــد .در این میـ ــان «جمنا» و تقیدش
به غیر حزبی بودن نیز داستانی دیگر بود

که سبب شد برخی زبان به طعن گشوده
و از بازگشـ ــت بـ ــه دوران لویـ ــی جرگههـ ــا
سـ ــخن بگوینـ ــد .اگرچه ممکن اسـ ــت در
چنیـ ــن فضایی سـ ــخن گفتـ ــن از احزاب
فراگیـ ــر کمی عجیب باشـ ــد ،امـ ــا برخی
فعاالن سیاسـ ــی و حزبی ،متغیرهایی را
مورد اشاره قرار میدهند که به زعم آنها
شـ ــرایط را برای تأسیس احزاب «فراگیر»
مساعدتر از گذشته ساخته است .انسجام
اصالحطلبـ ــان و ائتـ ــاف کمابیش پایدار
آنهابااصولگرایانمیانهروواعتدالگرایان،
اتحاد انتخاباتـ ــی اصولگرایـ ــان در قالب
«جمنـ ــا» ،تغییر الگـ ــوی رأیدهی مردم
در تهران و کالنشـ ــهرها و در نهایت ابالغ
قانون جدید احزاب این امیدواری را برای
برخی به وجود آورده اسـ ــت کـ ــه احزاب
کوچک ،با انعطاف بیشتری به همتایان
خود نگریسته و در مجموعههای بزرگتر
ادغام شوند.
برای نمونه بر اسـ ــاس قانـ ــون جدید
که بایـ ــد حداقل تـ ــا  4ماه دیگـ ــر اجرایی
شود ،تنها پروانه فعالیت احزابی تمدید
خواهد شـ ــد که اسـ ــناد برگـ ــزاری مجمع
عمومی مؤسـ ــس با حضور حداقل 300
نفر از اعضای رسـ ــمی در بیش از نیمی از
استانهای کشـ ــور را به کمیسیون ماده 10
احزاب ارائه دهند و همچنین حداقل در
یک سـ ــوم از مراکز استانهای کشور دفتر
رسمی داشـ ــته باشـ ــد .محدودیتی که به
اعتقاد کارشناسـ ــان به انحالل دستکم
 200حزب منجر خواهد شـ ــد یا آنان را به
احزاب دیگر پیوند خواهد زد.
فـ ــارغ از توفیـ ــق کمیسـ ــیون مـ ــاده 10
احـ ــزاب در اجـ ــرای ایـ ــن بنـ ــد از قانـ ــون
جدیـ ــد کـ ــه هفتههاسـ ــت هـ ــدف انتقاد
احـ ــزاب قـ ــرار گرفتـ ــه ،آیـ ــا همپیمانـ ــی
انتخاباتـ ــی اصالحطلبـ ــان و اصولگرایان
در دو قالب «شـ ــورای عالی سیاستگذاری
اصالحطلبان» و «جمنـ ــا» میتواند گام
نخستبرایتشکیلدویاسهحزبفراگیر
در کشـ ــور شود؟ بر اساس شواهد موجود،

پاسـ ــخ مثبت به این سؤال بیش از آن که
واقـ ــع بینانه باشـ ــد ،خوش بینانه اسـ ــت.
چـ ــرا که اگر چنین ارادهای در هر دو جناح
وجود داشته باشد ،گام نخست میتواند
در تشـ ــکیل دو یا سـ ــه «جبهه» برداشـ ــته
شـ ــود؛ بر اساس قانون انتخابات«جبهه»
ائتالفی سیاسـ ــی از احـ ــزاب دارای پروانه
فعالیـ ــت در زمینـ ــه فعالیت مشـ ــخص
اسـ ــت که در عین حفظ استقالل احزاب،
آنـ ــان را از مزایای همپیمانی و همافزایی
بهرهمند میسـ ــازد« .شـ ــورای هماهنگی
جبهـ ــه اصالحـ ــات» در اصالحطلبـ ــان و
«جبهه پیـ ــروان خط امـ ــام و رهبری» در
اصولگرایـ ــان از قدیمیتریـ ــن جبهههای
حزبی هستند که هر کدام قریب  20حزب
را شامل میشوند و در فضایی طبیعی ،از
منطقیترین گزینهها برای گام برداشتن
به سـ ــوی حـ ــزب فراگیر هسـ ــتند؛ امـ ــا آیا
این دو تشـ ــکیالت امروز میتوانند چنین
داعیه و ارادهای داشـ ــته باشند؟ پاسخ به
این سـ ــؤال قطعاً نیمی از جـ ــواب به این
پرسش خواهد بود که آیا «حزب فراگیر»
در عرصـ ــه سیاس ـ ـتورزی فعلی ،مجال
ظهـ ــور و بـ ــروز خواهـ ــد داشـ ــت؟ در این
میانه سـ ــؤالهای دیگر هم مطرح است؛
از جمله این که آیا میتوان کارکرد حزب
را به توفیق در کسب قدرت تنزل داد و با
همین تعریف ،جای آن را با تشـ ــکیالت
دیگـ ــر پر کرد؟ و سـ ــؤال آخـ ــر اینکه تا کی
میتـ ــوان با «مـ ــداد» نوشـ ــت؟ واقعیت
افسـ ــانه خودکار میلیونی ناسـ ــا این است
که فضانوردان امریکایی و رقبای روسـ ــی
آنان هر دو از مداد استفاده میکردند .اما
بعداً مشخص شـ ــد وقتی قطعات نوک
مداد بر اثر خراش روی کاغذ میسـ ــاید و
گاهی میشکند ،موجب پخش ذراتی در
فضا میشـ ــود که به کارکـ ــرد تجهیزات یا
فضانوردان آسـ ــیب میرساند؛ به همین
دلیل ناسا خودکار فضایی را طراحی کرد
و بعدهـ ــا روسها نیز با صـ ــرف هزینه ،از
مشابه آن استفاده کردند.
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پاسخ منفی ایران به درخواست مکرون

ایـــران درخواســـت امانوئل مکـــرون ،رئیـــس جمهوری
فرانســـه را بـــرای مذاکـــره درخصـــوص موشـــکهای
بالســـتیک تهـــران رد و اعالم کرد برنامه موشـــکی ایران
جنبه دفاعی دارد و به توافق هستهای این کشور با قدرتهای جهانی مربوط
نمیشود .به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ،به نقل از رویترز ،بهرام قاسمی
سخنگوی وزارت امور خارجه ایران ضمن رد این احتمال اعالم کرد« :فرانسه
به خوبی از مواضع قاطع کشورمان درخصوص اینکه امور دفاعی ایران قابل
مذاکره نیست ،آگاهی دارد».
وی افـــزود« :مـــا بارها به مقامات فرانســـوی گفتهایم که توافق هســـتهای
قابـــل مذاکره نیســـت و امکان اضافه شـــدن دیگر مســـائل به برجـــام وجود
ندارد ».مکرون روز پنجشـــنبه در سفر به دوبی گفته بود الزم است مذاکراتی
درخصوص موشکهای بالستیک ایران آغاز شود.

واشنگتن پست :توافق هستهای
قابل مذاکره مجدد نیست

یـــک روزنامـــه امریکایـــی در گزارشـــی بـــا اشـــاره بـــه تالشهای
رئیسجمهوری ترامپ برای تغییر در برجام نوشـــت :باید با کره
شـــمالی درباره برنامههای موشـــکی و هســـتهایاش مذاکره کرد
اما توافق هســـتهای با ایران قابل مذاکره نیست .به گزارش ایسنا
و به نوشـــته روزنامه واشنگتن پســـت ،مذاکرات با کره شمالی بر
سر برنامه هستهای و موشکی این کشور تنها جایگزین برای جنگ
اســـت اما تالش برای مذاکره بر سر توافق هســـتهای ایران و گروه
 ،5+1به شکلی که دونالد ترامپ ،رئیس جمهوری امریکا خواستار
آن شـــده اســـت ،مثل باز کردن یک قوطی کِرم اســـت که احتماالً
به نابودی توافقی که به ســـختی برای جلوگیری از تکثیر هستهای
در خاورمیانه به دست آمده است ،خواهد انجامید .عالو ه براین،
از بیـــن بردن توافـــق انجام گرفته با ایران حصـــول هرگونه توافق
احتمالـــی با کره شـــمالی را نیز ناممکن خواهد کـــرد ،زیرا پیونگ
یانگ دچار این بدگمانی خواهد شـــد کـــه هرگونه توافقی ممکن
است در نهایت به صورت یکجانبه از سوی امریکا تغییر کند.

ادعای نامه عذرخواهی محرمانه بارزانی از ایران

یـــک منبع نزدیک به ســـفارت امریـــکا در بغداد به االخبار گفته که مســـعود
بارزانی نامهای محرمانه به سردار قاسم سلیمانی فرمانده سپاه قدس ایران
نوشـــته اســـت .به گزارش مهر ،این منبـــع که از محتوای ایـــن نامه اطالعاتی
جزئیاتی ارائه نداده فقط به ذکر این نکته بســـنده کرده که ممکن است ایران
طـــی آینده نزدیک «عذرخواهـــی» بارزانی را بپذیرد و در مرحله آتی شـــاهد
همکاری تهران با بارزانی باشیم.
«کامـــل الزیدی» یکی از رهبـــران ائتالف دولت قانون ضمـــن تأیید این خبر
گفتـــه که بارزانی تـــاش میکند بـــرای خود راه نجاتی دســـت و پـــا کند و در
همین راســـتا به دنبال ترتیب دادن دیداری با «رجب طیب اردوغان» رئیس
جمهوری ترکیه نیز هست.

