
پيشنهادمدلدوحزبي
 محسن میردامادی تشکیل دو جبهه فراگیر اصالح طلب و اصولگرا  

 را مطرح كرد

دولت مدافع خوبي 
براي كارنامه خود نيست

جرياني كه مخالف حضور مجدد آقاي 
روحاني در پاس��تور است تمام تالش 
خود را براي تحقق اين خواس��ته به كار بسته است. 
اين جريان بر اس��اس واقعیت هاي میدان تشخیص 
داده كه دولت چندان مدافع خوبي براي كارنامه خود 
نیست و بخش عمده اي از سرمايه گذاري خود را براي 
تضعیف و كوچك جلوه دادن دستاوردهاي دولت و 
فروكاستن جايگاه دولت در بین افکار عمومي به كار 
بسته است. جريان اصولگرايي روي اين برنامه ريزي 

در انتخابات آتي حساب كرده است. 
تنها نکته اي كه همه جريانات موافق و مخالف آقاي 
روحان��ي در آن همراه هس��تند و حت��ي حلقه اول 
حامیان دول��ت نیز بر آن صحه گذاش��ته اند، ضعف 
تیم رسانه اي دولت است. شاهدي بر اين مدعا وجود 
ندارد كه دول��ت در حوزه توضیح دس��تاوردهايش 
موفق عمل كرده باش��د. تیم دولت ام��روز ناتوان از 
ارايه يك دفاع منطقي از عملکردش بوده است و بار 
اين توضیح ب��ر دوش آقاي روحاني به عنوان ريیس 

دولت سنگیني مي كرده است. 
آق��اي روحاني از اين جه��ت بزرگ ترين ضربه را در 
انتخابات آتي از خودش و نزديکانش خواهد خورد. 
مخالف��ان در عرصه رقابت با آقاي روحاني و تخريب 
دولت، بر اس��اس واقعیت هاي میدان عمل كرده اند. 
آنها امیدوارند كه به نتیجه برسند و به هدف خود، كه 
شکس��ت آقاي روحاني در سال 96 است جامه عمل 
بپوش��انند. جري��ان اصولگ��را در اي��ن راه از تمامي 
ابزارهاي در اختیارش بهره گرفته است. نقطه اتکاي 
آنان اين اس��ت كه دولت آقاي روحاني در انتخابات 
92 با كمت��ر از نیم درصد راي به پیروزي رس��ید و 
برنامه ريزي هاي جريان مخالف نی��ز بر همین پايه 
بنا شده است. اصولگرايان هدف گذاري كرده اند كه 
الاقل در مرحل��ه اول انتخابات، آقاي روحاني نتواند 
به پیروزي برس��د و از اين طريق شانس خود را براي 
پیروزي افزايش دهند. اين جريان سیاسي كمترين 
برنامه اي ك��ه براي رقابت ه��اي انتخاباتي دارد اين 
اس��ت كه آقاي روحاني را در رقابت هاي سال 96 به 
مرحله دوم برساند. براي تحقق اين امر مديريت افکار 

عمومي يك امر كامال حرفه اي است. 
بر اس��اس نیازهاي جامعه بايد ش��کل گیرد و بر آن 
اس��اس تبلیغاتي به لحاظ علمي و كمي علیه دولت 
تدوين ش��ود. به همین دلیل اس��ت كه دولت آقاي 
روحاني باي��د در مقابل هجمه ه��اي صورت گرفته 
به مديريت اف��کار عمومي بپردازد و برنامه اي مدون 
در اين راس��تا داشته باشد. طبیعي است كه با وجود 
تبلیغات گس��ترده علیه دولت ابهام ها و سواالتي در 
ذهن مردم ايجاد ش��ده اس��ت. دولت بايد در مقابل 
اين س��واالت پاسخ شفاف و روشني داشته باشد. در 
صورت عدم پاسخگويي ش��فاف و كارشناسي شده 
به اين س��واالت آقاي روحاني ب��ا ريزش راي مواجه 
خواهد ش��د و ش��انس پیروزي اش در انتخابات آتي 
كاهش مي يابد. جريان رقیب امکاناتي گس��ترده و 
فراگیر براي تحق��ق هدف خ��ود دارد، درحالي كه 
آقاي روحان��ي در مقابل از امکان��ات چنداني براي 
پاس��خگويي برخوردار نیست. همین است كه تعلل 
دولت در راستاي اقناع سازي افکار عمومي مي تواند 
براي آراي آقاي روحاني در سال 96 خطر ساز باشد. 
در مقاب��ل تاكتیك ه��ا و راهبرده��اي جنگ رواني 
مخالفین نمي توان سکوت كرد. مهم ترين موفقیت 
آقاي روحاني يعني برجام ب��ه عنوان يك برند براي 
ريی��س دولت يازدهم محفوظ مانده اس��ت و دقیقا 
جريان مخالف دولت ي��ك جنگ رواني را در همین 
حوزه به جريان انداخته است. اگر اين جريان موفق 
شود كه برجام را مخدوش نشان دهد، ضربه بزرگي 
به پايگاه راي آقاي روحاني وارد كرده اس��ت. در اين 
بخش نیز به نظر نمي رس��د كه جري��ان رقیب خط 
قرمزي را رعايت كرده باش��د و با توسل به هر روشي 
بر دولت تاخته اس��ت. حتي به جرات مي توان گفت 
كه اين جريان به منافع ملي نیز در اين راستا توجهي 

نکرده است. 
آقاي روحاني و گروه رس��انه اي و تبلیغاتي اش بايد 
بینديشند كه چه س��خن تازه اي در اين مورد دارند 
كه بتوانند م��ردم را براي حضور در ي��ك انتخابات 
حداكث��ري ترغیب كنند. بخش��ي از دلیل حمايت 
اصالح طلب��ان از دول��ت آقاي روحان��ي معطوف به 
شرايط نامطلوب براي سیاست ورزي اصالح طلبان 
و اقدامات رقیب در هش��ت س��ال رياست جمهوري 
آقاي احمدي نژاد بود. جري��ان اصالحات در دولت 
پیشین از كوچك ترين فعالیت هاي سیاسي نیز منع 
مي شد و امکان تاثیر گذاري اش بر عرصه قدرت كامال 
بعید به نظر مي رس��ید اما اين جريان سیاسي تالش 
كرد تا با حمايت از يك گزين��ه با پايگاه اصولگرايي 
كم وبیش به عرصه قدرت بازگردد. در واقع در سال 
92 اصالح طلبان يك سیاس��ت ورزي حداقلي را در 
انتخابات برگزيدند و با پیگیري اين سیاست نیز كم 
و بیش به موفقیت هايي دس��ت پی��دا كردند. امروز 
جريان اصالح طلب به وضعی��ت موجود تاحدودي 
رضايت داده است. در غیر اين صورت سیاست ورزي 

اصالح طلبان شکل ديگري به خود مي گرفت. 
اصالح طلب��ان با وجود نقدهايي ك��ه به دولت دارند 
همچن��ان در س��ال 96 از آق��اي روحان��ي حمايت 
مي كنند. دولت آقاي روحان��ي در برخي از حوزه ها 
مي توانست خیلي بهتر عمل كند. از اين رو يك دفاع 
صددرص��دي نمي توان از دول��ت يازدهم انجام داد. 
با اين ح��ال مهم ترين رخداد دول��ت آقاي روحاني 
توق��ف روند تخريب��ي بنیان برانداز دولت پیش��ین 
بوده است. اين رويکرد تخريبي اساس نظام و كشور 
را هدف قرار داده بود. گويي كه دوس��تان در دولت 
قبل ماموريت داشتند كش��ور و منابعش را در همه 
حوزه ها ش��خم بزنند. مي توان گفت ك��ه در دولت 
كنوني توقف اين روند را شاهد بوديم و اين دستاورد 
خوبي است. توقف اين روند مهم ترين اتفاقي بود كه 
مردم نیز آن را شاهد هس��تند. امید است كه دولت 
آقاي روحاني بتواند در زمان باقیمانده هر چه بیشتر 
پايگاه اجتماعي اش را براي حضور پاي صندوق هاي 

راي توجیه كند. 

  محمد ساالري، عضو شوراي عالي سياستگذاري 
اصالح طلب�ان : فيلترين�گ توييتر، في�س بوك و 

اينستاگرام ديگر موضوعيت ندارد. ايرنا
  محمدرضا باهنر، دبيركل جبهه پيروان خط امام و 
رهبري: همايش 4 هزار نفري جبهه مردمي نيروهاي 

انقالب برگزار مي شود. فارس
  اميرابراهيم رس�ولي، مس�وول رواب�ط عمومي و 
تبليغات جبهه مردمي نيروهاي انقالب اس�المي: 
نخستين نشست خبري مرضيه وحيددستجردي، 

سخنگوي اين جبهه برگزار مي شود. ايسنا
  فاطمه آليا، عضو جبه�ه پايداري: جبهه پايداري 
قطعا براي انتخابات 96 گزينه دارد و گزينه ما فردي 

اصلح است. باشگاه خبرنگاران جوان
  پرويز سروري، دبيركل جمعيت رهپويان انقالب: 
ائتالف نيروهاي انقالب براي انتخابات شوراي شهر 

تهران اوايل بهمن تشكيل مي شود. تسنيم

شورايهماهنگيجبههاصالحاتكميتهانتخاباتندارد
يك عضو ش�وراي هماهنگي جبهه اصالحات گفت: در انتخابات با شوراي سياستگذاري اصالح طلبان همكاري مي كنيم و هيچ كميته، هسته يا كميسيون انتخاباتي در شوراي هماهنگي براي انتخابات 96 شكل نگرفته 
است.  يداهلل طاهرنژاد در ارتباط با نحوه ورود شوراي هماهنگي جبهه اصالحات به انتخابات سال 96 اظهار كرد: همان طور كه پيش از اين نيز گفته شد، براساس راي قاطع اكثريت اعضا مقرر شده تا شوراي هماهنگي جبهه 

اصالحات فعاليت هاي خود را در قالب جمع بزرگ تر اصالح طلبان يعني شوراي عالي سياستگذاري انتخاباتي اصالح طلبان پيش بگيرند. ايسنا

خط��اب  فت��اح  پروي��ز 
ب��ه تم��ام آنان��ي ك��ه در 
خص��وص حض��ورش در 
دوازدهمین دوره انتخابات 
رياست جمهوري سواالتي 
را دارند، گف��ت: خیال تان 
راح��ت، نمي آي��م. وي در ادامه با بی��ان آنکه هرگونه 
فعالیت غیرامدادي را بر خ��ودم حرام مي دانم، اظهار 
كرد: من اصال در فضا و وادي انتخابات نیستم و امروز 
اگر هر كاري در كمیته امداد انجام مي دهم در چارچوب 
وظايفم است. ديگر نمي دانم به چه زباني بگويم من در 
وادي كانديداتوري انتخابات رياست جمهوري نیستم 
و قصد ورود به اين وادي هم ندارم.  ريیس كمیته امداد 
امام خمین��ي)ره( همچنین اظهار ك��رد: به صراحت 
مي گويم هیچ وابستگي، تعلق و عضويتي به هیچ گروه 
سیاسي ندارم اما در بین طیف ها و گروه هاي سیاسي 
فعال در كشور دوس��تان زيادي دارم، با اين حال هیچ 
قصد و نیت سیاسي و انتخاباتي در ذهنم نیست. زيرا 
به هیچ وجه در كاري غی��ر از خدمت به فقرا و فعالیت 
در كمیته امداد احس��اس تکلیف و وظیفه نمي كنم.  
وي همچنین با تاكی��د برآنکه براي ورود در انتخابات 
احس��اس تکلیف نمي كنم؛ گفت: اگ��ر هم با محافل 
سیاسي نشست و برخاستي داشتم كه چنین تصوري 
را در اذهان ايجاد كرده است از كساني كه اين تفکرات 
را در ذهن دارند مي خواهم كه بگويند اين نشس��ت و 

برخاست ها كي و كجا بوده؟ ايسنا

دبیركل ح��زب كارگزاران 
گفت: بارها اع��الم كرده ام 
كه قص��د ش��ركت در هیچ 
انتخاباتي را ندارم، مشخص 
نیست اين لیس��ت ها با چه 
هدفي منتش��ر مي ش��ود.  
غالمحس��ین كرباس��چي، دبیركل ح��زب كارگزاران 
درباره لیستي كه اخیرا منتشر ش��ده و نام او به عنوان 
ريیس شوراي شهر ذكر شده است، گفت: من هم مانند 
بقیه اين لیس��ت را ديده ام؛ اين لیس��ت كذب محض 
است و معلوم نیست منبع آن كجاست. اصالح طلبان و 
شوراي عالي سیاستگذاري همچنین لیستي را منتشر 
نکرده اند. لیس��تي كه ارايه شده از نظر ما خالف است، 
براي خود مجموعه اصالح طلبان هم جاي سوال دارد 
كه چرا بايد اين اتفاق بیفتد. در لیس��ت افرادي مطرح 
شده اند كه با نگاهي مشخص مي توان فهمید قصد ورود 
به انتخابات را ندارند. قاعدتا اين رفتارها در ماه منتهي به 
انتخابات صورت مي گیرد و هدف آنها ايجاد جنگ رواني 
است.  كرباسچي در پاسخ به اين سوال كه آيا تاكنون با او 
براي حضور در لیست گفت وگويي صورت گرفته است يا 
خیر، اظهار كرد: من بارها اعالم كرده ام كه قصد شركت 
در هیچ گونه انتخاباتي را ندارم. نه تنها من، بلکه بسیاري 
از دوستان كه در اين لیست غیرواقعي نام شان ذكر شده 

قصد شركت در انتخابات را ندارند.

استاد حوزه علمیه قم گفت : 
افراطیون اگر نگران كش��ور 
هستند، به جاي نقد دولت 
سیاس��تگذاري هاي كالن 
خ��ود را در اقتص��اد مطرح 
كنن��د.  محس��ن غرويان، 
استاد حوزه علمیه قم درباره رفتارهاي سعید جلیلي و 
مناظره هاي غیرمستقیم او با قالیباف و روحاني گفت: 
طبیعي است كه برخي هنگام انتخابات كساني كه قصد 
شركت دارند، ياد مردم مي افتند و از فقر موجود و وضع 
معیشت مردم انتقاد مي كنند تا بخواهند با رفتارهاي 
پوپولیس��تي راي جمع كنند. اين افراطیون اگر نگران 
كشور هس��تند، به جاي نقد دولت سیاستگذاري هاي 
كالن خود را در اقتصاد مطرح كنند، كارتن خواب ها و 
گورخواب ها يك مساله جزيي از كل مسائل موجود در 

كشور است. ايلنا

ريیس كارگروه برنامه ريزي 
و سیاس��تگذاري ش��وراي 
عالي سیاست گفت: لیستي 
از س��وي ش��وراي عال��ي 
سیاستگذاري اصالح طلبان 
منتشر نشده است. برخي با 
انتشار چنین لیست هايي مي خواهند نظرات خود را القا 
كنند.  حسین كمالي  گفت: تا اين لحظه شاخص هايي 
كه بر اس��اس آن كانديد اها مشخص مي شوند، قطعي 
نشده. اين شاخصه ها بعد از تصويب در شورا، به استان ها 
اعالم خواهد شد كه بعد از آن برنامه اصالح طلبان براي 

گزينش افراد را آغاز مي كنیم.  ايلنا

خبر كوتاه

فتاح: خيال تان راحت، نمي آيم 

قصد شركت در هيچ انتخاباتي 
را ندارم 

با رفتارهاي پوپوليستي دنبال 
جمع آوري راي هستند

ليست انتخاباتي منتسب به 
اصالح طلبان واقعي نيست

گزارش روز نگاه روز سرخط خبرها
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 اگر تشكيالت 
فراگيري 

داشتيم در 
سال 84 با سه 

يا چهار كانديدا 
وارد انتخابات 

نمي شديم. اين 
بزرگ ترين 
نشانه عدم 
وجود يك 

حزب فراگير و 
كارآمد است. 

اگر چنين 
تشكيالتي 

داشتيم 
هيچگاه آقاي 

احمدي نژاد 
رييس جمهور 

نمي شد

چراتشكيالت
فراگيراصالحطلب
 امروز به يك تش�كيالت 
س�ي  سيا گي�ر  ا فر
ني�از داري�م ك�ه بتوان�د 
اكثري�ت قريب به اتف�اق 
اصالح طلبان را در برگيرد 
و اصالح�ات را مديري�ت 
كند. به دليل واقعيت هايي 
ك�ه ام�روز در جامع�ه ما 
وجود دارد ممكن اس�ت 
اين تش�كيالت گسترده 
نتواند يك حزب باش�د، 
ام�ا مي تواند ي�ك جبهه 
فراگي�ر باش�د. جبهه اي 
ك�ه در بر گيرنده احزاب و 
مختلف  ش�خصيت هاي 
اصالح طل�ب ب�وده و در 
صورت موفقيت به سمت 
يك حزب فراگير حركت 

كند.

»بايد ها و نبايد هاي تحزب 
در ايران« عنوان نشس��تي 
بود كه عصر پنجشنبه اعضاي حزب اتحاد 
ملت اي��ران اس��المي را در دفتر اين حزب 
گرد هم آورد تا از زبان محسن میردامادي، 
دبی��ركل يک��ي از اثرگذار تري��ن و البت��ه 
چالش برانگیز ترين حزب هاي پس از انقالب 
اسالمي از دغدغه هاي حزبي خود بگويند. 
چ��ه اينکه پس از 4 س��ال اغم��اي احزاب 
اصالح طلب در دولت گذش��ته حاال چهار 
سال است كه احزاب و گروه هاي اصالح طلب 
نفس��ي گرفته اند و ب��راي اثرگ��ذاري در 
صحنه سیاست كشور مي كوشند. محسن 
میردامادي در اين جلسه از استفاده بهینه 
نخبگان سیاس��ي در بزنگاه ه��اي تاريخي 
براي ش��کل گیري اح��زاب فراگیر گفت. 
او البته يک��ي از بزنگاه ه��اي تاريخي مهم 
را در دول��ت اصالح��ات دانس��ته و معتقد 
اس��ت كه در آن دوران اصالح طلبان بايد با 
محوريت ريیس دولت اصالحات دست به 
ايجاد تشکیالتي فراگیر مي زدند. اين فعال 
سیاسي اصالح طلب البته با تاسف گفت كه 
نخبگان اصالح طلب اين فرصت را از دست 
دادند. او همچنین نسخه موثر امروز كشور 
را شکل گیري دو جبهه فراگیر اصالح طلب 
و اصولگرا دانس��ت و از دو جناح سیاس��ي 
خواس��ت براي اين مهم بکوش��ند چرا كه 
تشکیالت فراگیر و قدرتمند نیاز به رقبايي 

قدرتمند نیز دارند. 
 تحول خواهان از روند تحزب در ايران 

معاصر ناراضي اند
به گ��زارش »اعتم��اد« میردام��ادي، در 
اين نشس��ت با اش��اره ب��ه ع��دم رضايت 
سیاس��ت ورزان و تحول خواهان در ايران از 
رون��د تحزب در دوران معاصر در كش��ور با 
طرح يك سوال گفت: در بررسي مشکالتي 
كه در فرآيند تحزب در كش��ور وجود دارد 
اين سوال مطرح است كه آيا همه تالش هاي 
ممکن ص��ورت گرفته و از فرصت ها به نحو 
مناس��ب استفاده ش��ده و ما اكنون در اين 
جايگاه ايس��تاده ايم؟  وي افزود: اين اصل 
پذيرفته شده اي است و همواره تکرار شده 
است كه دموكراسي و تحزب همزاد و همراه 
و مکمل يکديگر بوده و پا به پاي هم رش��د 
مي كنند. اصل ديگر هم اين است كه قدرت 
مطلقه با دموكراس��ي قابل جمع نیس��ت. 
ما نمي توانیم كش��وري را پیدا كنیم كه در 
آن قدرت مطلق��ه و دموكراس��ي در كنار 
يکديگر باش��ند. طبعا بر اين مبنا مي توان 
نتیج��ه گرفت كه ق��درت مطلقه با تحزب 

قابل جمع نیست. 
احزاب نمايندگان طبقات اجتماعي 

هستند
اين نماينده مجلس شش��م ش��کل گیري 
احزاب را حول شکاف هاي اجتماعي دانسته 
و اظهار كرد: پايگاه اجتماعي احزاب طبقات 
اجتماعي در جامعه هستند كه آن طبقات 
توسط شکاف هاي اجتماعي از يکديگر مجزا 
مي شوند. احزاب اين طبقات را نمايندگي 
و از منافع آنها حماي��ت مي كنند.  او اضافه 
كرد: شکاف هاي كالسیکي كه در مطالعات 
تحوالت سیاس��ي- اجتماعي اروپا بیشتر 
مورد توجه ق��رار گرفته اند، ش��کاف هاي 
دولت-كلیس��ا، مركز- حاش��یه، صنعت-

كشاورزي يا شهر- روس��تا و سرمايه-كار 
اس��ت. البته در جوامع شکاف هاي ديگري 
نیز ممکن اس��ت وجود داشته باشد مانند 
شکاف هاي قومیتي يا مذهبي و امثال آن. 
اما در هر جامعه اي در ادوار زماني مختلف 
يکي از ش��کاف ها مي تواند به شکاف اصلي 
تبديل ش��ود.  میردامادي از غلبه نگاه هاي 
ايده آلیس��تي بر نگاه واق��ع گرايانه چنین 
گفت: موضوع ديگري ك��ه به خصوص در 
جوامع داراي ش��رايط انقالبي موضوعیت 
دارد و باي��د م��ورد توجه ق��رار گیرد، غلبه 
نگاه هاي آرمان گرايانه و ايده آلیستي است 
كه بس��یاري از رويکردهاي واقع گرايانه و 
متعارف را نمي پس��ندد. وي نتیجه گیري 
ك��رد: در چنی��ن ش��رايطي پديده هايي 
همچون حزب و تحزب منفي تلقي مي شود. 

نمونه ب��ارز اين فضا و ش��رايط را در دوران 
اولیه پس از اس��تقالل امري��کا مي توانیم 
ببینیم. در آن دوره نوع رهبران اس��تقالل 
امريکا ن��گاه مثبتي به احزاب نداش��تند و 
آنها را دارودس��ته هايي مي ديدند كه ملت 
را دچار تفرقه مي كنند. جورج واش��نگتن 
از اث��رات زيان بار حمیت حزب��ي كه ملت 
جديد را تقس��یم و احتم��اال نابود مي كند 
سخن مي گفت. البته نوع اين شخصیت ها 
پس از مدت��ي احزاب را به عن��وان نهادي 

اجتناب ناپذير پذيرفتند. 
نمي توان گفت هميشه استبداد اجازه 

شكل گيري احزاب را نمي داده است
 آيا در كشور ما در صدسال گذشته همواره 
قدرت مطلقه اي حاكم بوده كه اجازه نداده 
است احزاب ش��کل گرفته و نهادينه شوند 
يا فرآيند تح��زب در ايران با مش��کالت و 
نارس��ايي هاي ديگري مواجه بوده است؟ 
اين نماينده مجلس ششم در پاسخ به اين 
سوال چنین اظهار كرد: قطعا در دوره هايي 
چنین قدرت مطلقه اي به عنوان مانع اصلي 
وجود داش��ته، ام��ا آيا مي ت��وان گفت كه 
در ده��ه 1320 هم همین ش��رايط وجود 
داشته اس��ت؟ اگر وجود داشته، چگونه در 
آن دوران ح��زب توده، با وجود آنکه مرامي 
كمونیستي داشت كه در جامعه مذهبي ما 
ام��کان فعالیت آن را مح��دود مي كرد، آن 
قدر رش��د كرد و در صحنه سیاسي كشور 
به نه��ادي تاثیرگذار تبديل ش��د؟ اما چرا 
در همین دوره نیروه��اي ملي  يا   مذهبي 
نتوانستند حزبي تاثیرگذار شکل بدهند؟ 
وي ادامه داد: پرسش بعدي اين است كه در 
دوران دكتر مصدق آيا امکان شکل گیري 
حزب وجود نداشت؟ در آن زمان دولت در 
دس��ت نیروهاي تحول خواه بود و مرحوم 
مصدق ه��م از محبوبیت باالي��ي در میان 
مردم برخوردار بود و اگر درصدد تاس��یس 
حزبي برمي آمد قطعا مورد استقبال مردم 
قرار مي گرفت؛ لذا نمي توان گفت همیشه 
و در همه مقاطع اس��تبداد ب��وده كه اجازه 
ش��کل گیري احزاب و تح��زب را نمي داده 
اس��ت.  وي به اين گمانه ك��ه برخي تصور 
مي كنند پس از انقالب نیز ساختار قدرت 
اجازه شکل گیري احزاب تاثیرگذار را نداده 
است، چنین پاسخ داد: من ترديد دارم كه 
اي��ن تصور صحیح باش��د و انتخ��اب آقاي 
خاتمي يا آق��اي روحاني و همین انتخابات 
اخیر مجلس نشان مي دهد كه چنین مانعي 
به صورت جدي وجود ندارد و ما در شرايطي 
قرار نداريم كه شکل گیري و فعالیت احزاب 
امکان پذير نباش��د. بنابراي��ن براي تحلیل 
چرايي ع��دم موفقیت احزاب بايد به دنبال 

داليل ديگري باشیم. 
اصلي ترين شكاف امروز كشور 

اقتدارگرايي-دموكراسي خواهي است
اي��ن نماينده مجلس شش��م ب��ا تاكید بر 
اينک��ه از نظ��ر ش��کاف هاي اجتماعي در 
جامعه ما نمي توان ش��کاف هايي همچون 
فرادستان و فرودس��تان را نفي كرد، گفت: 
عالوه ب��ر آن ش��کاف هايي مانند قومیت و 
مذهب نی��ز وجود دارند، ول��ي هیچ يك از 
اين شکاف ها، شکاف اصلي نیستند. به نظر 
مي رس��د در دهه هاي اخیر ش��کاف اصلي 
كه بر ديگر ش��کاف ها غالب ش��ده، شکاف 
اقتدارگرايي- دموكراس��ي خواهي اس��ت. 
بسیاري از شکاف هاي ديگر همچون قومیت 
و مذهب نیز ذيل اين شکاف قرار مي گیرند.  
میردام��ادي در ادامه ب��ه تحلیل وضعیت 
احزاب در اي��ران پرداخته و تصريح كرد: از 
نظر زمینه اجتماعي و رويکرد مردم نسبت 
به احزاب نیز ش��واهد نش��ان مي دهد كه 
شرايط براي فعالیت حزبي نامناسب نیست. 
تجربیات گذشته ما نیز نشان مي دهد هم در 
بین نخبگان و هم در میان مردم پتانسیل 
و قابلیت الزم براي راه ان��دازي و اداره يك 
حزب توانمند وج��ود دارد. به لحاظ میزان 
اعضاي احزاب در جوامع پیشرفته سیاسي، 
اعضاي اح��زاب بزرگ ح��دود يك درصد 
جمعیت اينگونه كشورها هستند. مثال در 
كشور آلمان كه حدود 80 میلیون جمعیت 
دارد حزب سوسیالیست، حدود 800 هزار 
و حزب دموكرات مسیحي حدود 600 هزار 

عضو دارند. حزب س��بز و حزب دموكرات 
آزاد و اح��زاب ديگ��ر اين كش��ور اعضاي 
بسیار كمتري دارند. در مجموع در اينگونه 
كشورها مجموع اعضاي احزاب نوعا از حدود 
2 درصد بیشتر نیس��ت. در كشور ما نیز بر 
اس��اس ارزيابي هاي صورت گرفته ،گفته 
مي شود بین 3 الي 4 درصد مردم آمادگي 
همکاري با احزاب را دارند. اگر اين درصد در 
مرحله عمل به 2 و حتي 1 درصد هم برسد، 

كامال مطلوب است. 
نگراني از بروز ديكتاتوري حزبي

میردامادي كه در سال هاي گذشته دبیركل 
جبهه مشاركت ايران اسالمي بود با اشاره به 
تجربیات اين حزب اظهار كرد: ما در جبهه 
مشاركت در بسیاري از مواقع نمي توانستیم 
پاسخگوي افرادي باشیم كه مي خواستند به 
عضويت حزب درآيند و اين اتفاق هم مکرر 
رخ مي داد. وقتي كه ما چنین شرايطي داريم 
طبعا نمي توانیم بگويیم م��ردم به احزاب 
اقبال نش��ان نمي دهند بلکه نخبگاني كه 
بايد مديريت و ظرفیت سازي كنند قادر به 

استفاده بهینه از ظرفیت هاي مردم نبوده اند.  
وي ادامه داد: البته به اين نکته نیز بايد اشاره 
كرد كه در ذهن برخي نخبگان عالقه مند به 
فعالیت حزبي نگراني هايي نیز وجود دارد، 
از جمله اينکه چه تضمیني وجود دارد كه 
احزاب كارآمد نهايتا به ديکتاتوري حزبي 
مبتال نش��وند؟ اتفاقات و تجربیاتي هم رخ 
داده كه اين نگراني را تا حدي موجه مي كند.  
وي با تاكید بر اينکه تركیه نمونه اي جديد 
از اين نگراني است، گفت: شعار اصلي حزب 
عدالت و توسعه تركیه، برقراري دموكراسي 
و كوتاه كردن دست نظامي ها از عرصه هاي 
سیاس��ي در آن كش��ور بود. اي��ن حزب از 
حمايت اتحاديه اروپا در اين جهت بهره برد و 
با كوتاه كردن دست نظامي ها موقعیت خود 
را به خوبي تثبیت كرد. ولي اينك اردوغاني 
را مي بینیم كه از آن ش��عارها فاصله گرفته 
و بس��یاري از اقدامات س��ابق را خود انجام 
مي دهد. در واقع اردوغان برخاس��ته از يك 
حزب سیاس��ي دموكراس��ي خواه اكنون 
خود به يك ديکتاتور تمام عیار تبديل شده 
اس��ت.  اين نماينده مجلس ششم با اشاره 
به اينکه اين نگراني قابل تامل اس��ت و در 
صورت شکل گیري نظام حزبي و تحزب بايد 
س��ازوكارهايي پیش بیني شود كه احزاب 
از آرمان ها و قول و قراره��اي خود با مردم 
فاصله نگیرند، افزود: در اكثر قريب به اتفاق 
كشورهايي كه داراي نظام حزبي هستند، 
اين سازوكارها وجود دارد و چنین اتفاقاتي 
نمي افت��د و پديده هايي مث��ل اردوغان در 
نظام هاي حزبي استثنا هستند و نه قاعده. 

زيان هاي فقدان احزاب 
او ادامه داد: البته دفاع از تحزب و نظام حزبي 
به اين معنا نیس��ت كه چنین نظامي فاقد 
عیب و ايراد اس��ت ولي تجربه بشري نشان 
داده است كه محاسن تحزب به مراتب بیش 
از معايب آن است و جايگزين بهتري براي 
آن وجود ندارد. در فقدان احزاب، جامعه به 
جامعه اي بي تفاوت يا اتمیزه تبديل مي شود 
كه اف��راد در آن منفردا تصمیم مي گیرند و 
مي توانند مورد اس��تفاده صاحبان قدرت 
ق��رار بگیرن��د. در چنین جامع��ه اي براي 
مردم فاقد س��اماندهي امکان پرسشگري 
و حساب كش��ي از مس��ووالن وجود ندارد.  
میردامادي در ادامه به يادآوري پرسش هاي 
مقدماتي پرداخت: چ��را جامعه ما تاكنون 
در تحزب موف��ق نبوده  اس��ت؟ باتوجه به 
اينکه روشنفکران و مردم ما پذيرش آن را 

داشته اند و شرايط تاريخي ما نیز در مقاطعي 
براي نهادينه كردن تحزب مناسب بوده، چرا 
اين اتفاق رخ نداده است؟ وي افزود: در اينجا 
موضوع بزنگاه هاي تاريخي ملت ها مطرح 
مي ش��ود. در كتاب »چرا ملت ها شکست 
مي خورند«نوشته عجم اوقلو و رابینسون به 
اين سوال مهم پرداخته مي شود كه چرا در 
میان جوامعي كه در تاريخ خود ش��رايطي 
نسبتا مش��ابه را طي كرده اند برخي بسیار 
پیشرفت كرده اند امابرخي از آنها درجا زده 
يا به عقب رفته اند. در آن كتاب توضیح داده 
مي ش��ود كه هر ملت و جامعه اي در طول 
تاريخ خود با بزنگاه هاي��ي تاريخي مواجه 
مي شود كه در صورت بهره برداري صحیح 
از آن فرصت، گامي بلند به جلو برمي دارند 
و در صورت ع��دم اس��تفاده از آن بزنگاه و 
فرصت درجا زده و پیش��رفتي نمي كنند. 
مش��هود ترين مثال س��ال هاي اخیر براي 
اين امر كش��ور مصر اس��ت كه پس از قیام 
مردم و سقوط مبارك بعد از دوران طوالني 
ديکتات��وري آن جامع��ه بزنگاهي تاريخي 
براي حركت به سوي دموكراسي به دست 
آورد ولي نخبگان آن كشور نتوانستند از آن 
استفاده كنند و مجددا محکوم به حکومتي 
ش��بیه حکومت مب��ارك ش��دند.  ريیس 
كمیسیون امنیت ملي و سیاست خارجي 
مجلس ششم با تاكید بر اينکه مشکل اصلي 
جامعه ما نیز عدم بهره برداري مناس��ب از 
بزنگاه هاي تاريخي خود بوده است، اظهار 
داشت: دهه 1320 و بعد از رفتن رضا شاه، 
تا اواخر دهه كه به تدريج قدرت شاه تثبیت 
ش��د يکي از اين بزنگاه ه��اي تاريخي بود. 
در اين دوره كامال ام��کان فعالیت حزبي و 
نهادينه كردن احزاب وجود داش��ت. ولي 
به جاي س��ازمان يابي و بهره ب��رداري از آن 
فرصت تاريخ��ي در آن س��ال ها نیروهاي 
سیاسي با همديگر درگیر بودند و روزنامه ها 
و گروه ها به طور وس��یع و شديد از يکديگر 
بدگويي مي كردند. وي افزود: آقاي موحد 
در كتاب ارزشمند »خواب آشفته نفت« در 
وصف تاريخ آن دوره مي گويدكه رضاخان 
كه رفت اقتدار قوه مجريه را هم با خود برد 
و كم كم مجل��س جان گرفت و خواس��ت 
از دول��ت فاصله بگیرد و اس��تقالل خود را 
بازيابد. محمدرضا ك��ه او را به جاي پدر بر 
اريکه سلطنت نشانده بودند در اوايل مشق 
دموكراس��ي مي كرد و جوان ت��ر و بي دل و 
جرات تر از آن بود كه پا جاي پاي پدر بگذارد 
و روياي جباريت در دل بپروراند. اما مجلس 
كه در نبود اح��زاب جوالنگاه خودنمايي ها 

و جنجال آفريني ها و دس��ته بندي ها بود، 
همراه ب��ا روزنامه ها كه رنگ هوچي گري و 
باج خواهي بر آنها غلبه داشت، امان دولت ها 
را مي بريدند و عم��ال دولت و دربار را به هم 
نزدي��ك مي كردند كه حاص��ل آن تقويت 
دربار و دخالت روزافزون آن در امور، از جمله 

انتخابات مجلس مي شد. 
حزب توده تشكيالتي بود كه از 

فرصت ها استفاده كرد
میردامادي گف��ت: تنها گروهي كه در آن 
دوره توانس��ت از فرصت اس��تفاده كند و 
تش��کیالتي جدي ايجاد كند حزب توده 
بود كه آن هم عمدتا نقشي منفي ايفا كرد. 
دوران دكتر مصدق نیز قطعا يکي از همان 
بزنگاه هاي تاريخي ما بوده كه امکان تحزب 
وجود داشته اس��ت. مرحوم دكتر مصدق 
در مقابل اصرار دوس��تان خ��ود كه محور 
حزبي شده و تشکیل حزب بدهد مقاومت 
كرده و نپذيرفت كه س��ردمدار يك حزب 
سیاسي ش��ود و در مقابل اصرارها جبهه 
ملي را راه اندازي كرد.  وي ادامه داد: جبهه 
ملي در آن زمان تش��کیالتي ضعیف بود و 
قادر به مديريت و هدايت تحوالت سیاسي 
جامعه نبود. ب��ه عنوان مثال، در انتخابات 
مجلس هفدهم كه در زمان نخست وزيري 
دكتر مصدق برگزار ش��د و 136 نماينده 
بايد انتخاب مي شدند جبهه ملي تنها 15 
كاندي��دا، 9 نفر براي ته��ران و 6 نفر براي 
شهرس��تان ها به مردم معرفي كرد. يعني 
توان يك تشکیالت سیاس��ي اين بود كه 
از 136 نماينده تنه��ا 15 كانديدا معرفي 
كند. مشخص است كه چنین تشکیالتي 
نمي تواند تح��والت بزرگي كه در آن دوره 
در ح��ال ش��کل گیري ب��ود را مديريت و 
با مخاط��رات مقابله كن��د.  میردامادي با 
بیان اينکه اگر مصدق مي پذيرفت و لیدر 
يك حزب سیاسي مي ش��د با محبوبیتي 
كه داش��ت حتما حزب موف��ق و فراگیر 
مي ش��د، تصريح كرد: در اي��ن صورت به 
احتمال زياد كودتا يا رخ نمي داد يا موفق 
نمي ش��د، چون موضوع احتمال كودتا از 
يك س��ال قبل از وقوع آن مط��رح بود. به 
تعبیر محمدعلي موحد، تنزه طلبي دكتر 
مصدق مانع مي شد كه وي خود محور يك 

حزب قرار گیرد. 
دو بزنگاه انقالب اسالمي و اصالحات

اين نماينده مجلس ششم در ادامه به بزنگاه 
ديگر كش��ور يعني انقالب اس��المي اشاره 

كرده و گفت: انقالب شرايطي را ايجاد كرد 
كه امکان تحزب وجود داش��ت و نمي توان 
گفت حاكمیت اين اجازه را نمي داد. بیشتر 
ديدگاه هاي ايده آلیستي بود كه مي گفت با 
چنین انقالبي ما نیاز به حزب و ايجاد واسطه 
بین مردم و حکوم��ت نداريم، برخي هم بر 
اين باور بودند كه شبکه مساجد مي توانند 
چنین نقشي را ايفا كنند و خأل و كمبودي 
وجود نخواهد داش��ت.  او در ادامه به دوران 
اصالحات ب��ه عنوان گامي بلند به س��وي 
تحزب اشاره كرد: در دوران اصالحات البته 
فعالیت حزبي قابل توجهي صورت گرفت 
اما اگر در آن دوران حزبي با محوريت آقاي 
خاتمي تشکیل مي ش��د، با محبوبیتي كه 
ايشان داش��ت، قطعا مي توانست به حزب 
فراگیر و موفقي تبديل شود. در اين صورت 
به احتمال قوي اصولگرايان نیز براي حفظ 
موقعیت سیاسي خود در جامعه به سمت 
شکل دادن تشکیالت مشابهي سوق پیدا 
مي كردند و عمال گام هاي اولیه به س��مت 
رقابت حزبي برداش��ته مي ش��د. شايد اگر 
اصالح طلب��ان و اصولگراي��ان در آن زمان 
تجرب��ه امروز را داش��تند چنی��ن آرزويي 
محقق مي شد.  محسن میردامادي از عدم 
استفاده مطلوب نخبگان در جهت تحزب در 
تاريخ يکصد ساله اخیر كشور در بزنگاه ها و 
فرصت هاي مناس��ب گفت و توصیه كرد: 
نسل امروز با درس  آموزي از تجارب گذشته 
بايد از اينگونه فرصت ها ك��ه در آينده نیز 
ب��ه وجود خواه��د آمد اس��تفاده كند. اگر 
بخواهیم شرايط فعلي خود را بررسي كنیم 
بايد توجه كنیم كه ما امروز در دوران گذار 
به س��ر مي بريم. ما از يك جامعه كه برخي 
از مولفه هاي دموكراسي و مقدمات تحزب 
را دارد مي خواهی��م به س��مت يك جامعه 
دموكراتیك حركت كرده و به س��اير ابعاد 
دموكراسي و تحزب دست پیدا كنیم. اين 
دوران، دوران گذار است و شرايط فعالیت در 
اين جامعه با جامعه اي كه در آن دموكراسي 
و تح��زب نهادينه و تثبیت ش��ده متفاوت 
اس��ت. خلئي كه در تمامي بزنگاه هايي كه 
از آن صحبت ش��د مي توانی��م ببینیم اين 
اس��ت كه در آن مقاطع زماني، يك حزب 
يا يك تشکیالت سیاسي فراگیر كه بتواند 
تحوالت را مديريت كند وجود نداشته است. 
بزرگ ترين نياز كشور؛ ايجاد تشكيالت 

سياسي فراگير
وي با تاكید بر اينکه در دوران اصالحات اگر 
چنین تشکیالتي داشتیم در سال 84 با سه 
يا چهار كانديدا وارد انتخابات نمي شديم، 
اظه��ار كرد: اي��ن بزرگ ترين نش��انه عدم 
وجود يك حزب فراگیر و كارآمد است. اگر 
چنین تشکیالتي داش��تیم هیچگاه آقاي 
احمدي نژاد ريیس جمهور نمي ش��د. نیاز 
امروز ما هم همین است. يعني اگر نتوانیم 
تش��کیالت سیاس��ي فراگیري را به وجود 
بیاوريم كه بتواند تح��ول و اصالح طلبي را 
در محدوده نظام سیاس��ي موجود هدايت 
و مديري��ت كند ب��از هم اگر در ش��رايطي 
مانند دوران اصالحات قرار بگیريم ممکن 
اس��ت به همان سرنوشت دچار شويم.  وي 
ادام��ه داد: ما در حال حاضر هم با عناوين و 
تابلوهاي حزبي بسیاري روبه رو هستیم كه 
بسیاري از آنها در عمل اساسا وجود خارجي 
ندارند، عده اي وجود دارند اما بسیار كوچك 
هستند و تاثیرگذار نیس��تند، مواردي هم 
احزاب بزرگ تر و سازمان يافته تر هستند اما 
آنقدر گسترده نیستند كه بتوانند جريانات 
اصالح طلبي را مديريت كنند. در جامعه در 
حال گ��ذار، برخالف جوامع توس��عه يافته 
و نظ��ام حزبي تثبیت ش��ده، وجود احزاب 
متعدد مي تواند كامال مخرب باشد و موجب 

رقابت هاي منفي درون  جناحي شود. 
لزوم تشكيل جبهه فراگير 
اصالح طلبان و اصولگرايان

میردامادي با اش��اره به اينکه امروز به يك 
تشکیالت فراگیر سیاس��ي نیاز داريم كه 
بتواند اكثريت قريب به اتفاق اصالح طلبان 
را در برگی��رد و اصالحات را مديريت كند، 
اظهار ك��رد: ب��ه دلی��ل واقعیت هايي كه 
ام��روز در جامعه م��ا وج��ود دارد ممکن 
است اين تشکیالت گس��ترده نتواند يك 
حزب باشد، اما مي تواند يك جبهه فراگیر 
باش��د. جبهه اي كه در بر گیرنده احزاب و 
ش��خصیت هاي مختلف اصالح طلب بوده 
و در صورت موفقیت به س��مت يك حزب 
فراگی��ر حركت كن��د.  وي ادام��ه داد: اما 
بايد به اين نکته توجه داش��ت كه حزب در 
صورت��ي كه يك رقیب قدرتمند نداش��ته 
باش��د رش��د نمي كند. اح��زاب در رقابت 
با هم رش��د مي كنن��د. اگر م��ا در خانواده 
اصالح طلبان بخواهیم رش��د تش��کیالتي 
پی��دا كنیم بايد رقیب م��ا و جناح اصولگرا 
نیز تش��کیالت قوي داشته باشند. آنها هم 
مشابه مش��کالت ما را دارند. اتفاقي كه در 
انتخابات رياست جمهوري 92 براي آنها رخ 
داد همان اتفاقي بود كه در س��ال 84 براي 
اصالح طلبان رخ داد.  اين نماينده مجلس 
شش��م با بیان اينکه نکته مه��م ديگر اين 
است كه در فرآيند دموكراسي بايد منافع 
همه نیروهاي درگی��ر در تحوالت جامعه 
ديده ش��ود، ابراز داش��ت: يعني مخالفان 
دموكراس��ي ه��م زمان��ي دموكراس��ي را 
مي پذيرند كه ببینند در درازمدت منافع آن 
براي آنها بیش از مضراتش است يا نپذيرفتن 
آن براي آنها آسیب هاي بیشتري به همراه 
دارد. اين اصط��الح برد- برد كه اخیرا رايج 
ش��ده، يکي از مسائلي است كه در فرهنگ 
دموكراس��ي خواهي از گذشته مطرح بوده 
است. در واقع دموكراسي بايد در مسیري 

حركت كند كه همه از آن منتفع شوند. 

گروه احزاب

   اين سوال مطرح است كه آيا همه تالش هاي ممكن صورت گرفته و از فرصت ها به نحو 
مناسب استفاده شده و ما اكنون در اين جايگاه ايستاده ايم؟ 

   ما در شرايطي قرار نداريم كه شكل گيري و فعاليت احزاب امكان پذير نباشد. بنابراين 
براي تحليل چرايي عدم موفقيت احزاب بايد به دنبال داليل ديگري باشيم. 

   در دهه هاي اخير شكاف اصلي كه بر ديگر شكاف ها غالب شده، شكاف اقتدارگرايي- 
دموكراسي خواهي است. بسياري از شكاف هاي ديگر همچون قوميت و مذهب نيز ذيل 

اين شكاف قرار مي گيرند.
   مرحوم دكتر مصدق در مقابل اصرار دوستان خود كه محور حزبي شده و تشكيل حزب 
بدهد مقاومت كرده و نپذيرفت كه سردمدار يك حزب سياسي شود و در مقابل اصرارها 

جبهه ملي را راه اندازي كرد.
   اگر در دوران اصالحات حزبي با محوريت آقاي خاتمي تشكيل مي شد، با محبوبيتي كه 

ايشان داشت، قطعا مي توانست به حزب فراگير و موفقي تبديل شود. 

محمدجواد حق شناس
عضو شوراي مركزي حزب اعتماد ملي

دانيال شايگان/ اعتماد


