نهاد انتخاباتی اصولگرایان نتوانست رؤیاهای آنها را محقق کند
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اصولگرایــانبهرغم استمدادشــان از «ابــر و باد و مه
و خورشــید و فلک» در انتخابات ریاســت جمهوری
ســال  96شکســت خوردنــد ،اما ســؤال اینجاســت
ائتــاف انتخاباتی اصولگرایان موســوم به «جمنا»
چه تأثیری در این تقدیرناخوشــایند داشت؟ نهادی
که میخواســت دوزیستوار هم از ســرمایه احزاب
و هــم از ظرفیت افــراد اصولگــرا بهره بگیــرد ،اما به
اعتقاد منتقدانش در نهایت بــه یک «محلّل» برای
معرفیسیدابراهیم رئیسی بهعنوان نامزد «نهایی»
و البتــه «ائتالفی» اصولگــرا تبدیل شــد .ائتالفی که
اگرچــه این بــار در انتخــاب کاندیدای واحد ســترون
نمانــد ،امــا نتوانســت آرزوی  4ســاله اصولگرایــان
را بــارور کــرده و خــواب خــوش فتــح کاخ ریاســت
جمهوری را تعبیــر کند« .جمنا»ییهــا اما معتقدند
همپیمان کــردن مجمــع الجزایــر اصولگرایی و یک
کاسه کردن آرای پایگاه اجتماعی این جریان ،اگرچه
بــه «پیــروزی» نینجامید،امــا در جای خــود توفیقی
مبارک به شــمار میآید؛ بــه عبارتی نهــاد انتخاباتی
ائتــاف اصولگرایــان بــر این باور اســت بیــن «بد»
و «بدتــر» ،پســوند آبرومندانــه تری به شکســت این
جریان سیاســی پیشــکش کرده اســت.اما براســتی
نقــش«جمنــا»دررقابتهــایاخیــرچــهبــود؟ آیا
«جبهه مردمی نیروهای انقالب اســامی» توانست
بــه اندازه عنــوان پر طمطراقــش ،کارایــی و کامیابی
داشته باشد؟ پاســخ به این ســؤال ،نیازمند رجعت
به گذشته نه چندان دوری است که نطفه «جمنا» در
آن منعقد شد.
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اعالمموجودیت«جبهه»10نفره
یکشــنبهپنجــمدیمــاهســال 95بــودکــهمرضیــهوحیــد
دســتجردی وزیر بهداشــت دولــت محمــود احمدینــژاد در
کســوتســخنگو،بیانیــهاعــامموجودیــت«جبهــهمردمــی
نیروهــایانقــاباســامی»راقرائتکــرد.بیانیــهایکهامضا
کننــدگانآن،خــودراجمعــیاز«نیروهــایمؤمنانقــاب»و
«دغدغهمند»معرفیکردهوخواســتار«جهادمقدس»برای
عبورازمشکالتوتنگناهایکشورازمسیرانتخاباتشدهبودند.
زعامت هســته اولیــه به عهده محمدحســین رحیمیــان بود؛
روحانــیایکهازســال 92بهعنواننماینــدهولیفقیهوتولیت
مســجد مقدس جمکــران ایفای نقــش میکرد .عــاوه بر نام
مرضیهوحیددستجردی،اسامییحییآلاسحاقعضوسابق
حزبمؤتلفهاسالمی،مهدیچمرانرئیسوقتشورایشهر
تهــران،حمیدرضاحاجیباباییوزیرآموزشوپرورشدولت

احمدینــژاد،رضــاروســتاآزادعضوهیأتمرکــزیجمعیت
ایثارگــرانانقالباســامیورئیسدانشــگاهشــریفدردولت
احمدینــژاد،نــادرطالــبزادهمستندســاز،علیرضــامرندی
وزیر بهداشت دولت دوم هاشمی رفسنجانی و نام چهرههای
کمترشــناختهشــدهایازجملهمحمودخســرویوفاومهدی
محمدیبهعنوانامضاکنندگانذیلاینبیانیهدیدهمیشد.
اصولگرایانائتالفیبعداًتوضیحدادندهدفشانازتشکیل
نهــادیانتخاباتیکهقائمبهاحزابنباشــد،اینبــودکهازتوان
فراتشکیالتی نیروهای مؤثر و متنفذ این جریان استفاده کنند و
اینبارچهرههاییرامحورقراربدهندکهبهبرچسب«شکست
خورده»درانتخاباتهایقبلیمزیننباشند.بهاعتقادحامیان
«جبهــه مردمــی نیروهــای انقــاب اســامی» ،ارگان جدیــد
«جبهه»بودتاچترشــمولشعالوهبراحزاب،افرادراهمدربر
بگیــرد؛«مردمی»بودچوننمیخواســتبهدایرهتشــکیالت
حزبی محدود شــود و«انقالبی» بود تا ورای اصولگرایان ،آرای
خاکستری،غیرسیاسیوسرگردانراهمبهخودجذبکند.
فــارغازتفاوتتعاریفبانیان«جمنا»از«جبهه»باتعریف
رســمی و قانونــی آن ،ســاختار «جبهــه مردمــی» انتقادهــای
زیــادیراازهماناردوگاهاصولگرایانبهدنبالداشــت.چنانکه
برخی مولود جدید را نهاد «ناقصالخلقه»ای میدانســتند که
اصولگرایانرانهبهشکســت،کهبه«ورشکســتگی»میکشاند.
هرچندپشــتیبانان«جبههمردمی»بایادآورینتیجهنامبارک
ائتالفهایحزبیاخیراصولگرایان،براســتداللمنتقدانخط
باطل کشیده و مصمم به حفظ ساختار ابتدایی بودند ،اما روند
دگردیســی«جمنا»ایــننهادرابهمحملیبــرایجوالنهمان
احزابی بدل کــرد که در انتخابات مجلس دهــم ،صحنه گردان
ائتــافمنجربههزیمــتاصولگرایانبودند.چنانکهســردبیر
سایت«تابناک»نزدیکبهمحسن رضاییبعدازخطخوردن
نامدبیرمجمعتشــخیصمصلحتنظامازفهرســتائتالف
اصولگرایاننوشت«:گروهجمناراتیمدوستانعلیرضازاکانی،
عضوجمعیتایثارگرانودبیرکلگروهموسومبهرهپویاناداره
میکندوازاینگروهنبایدانتظارداشتناممحسنرضاییبیرون
بیاید».اشارهمحمدملکی،بهانتخاباتهایدرونی«جمنا»بود
کهبناشدهبودمعرفینامزدنهاییازکریدورآنصورتبگیرد.
پارلمان«نیمهمردمی»وانتخاباتفرمایشی
کارگزاران«جبهــهمردمی»برایگزینشکاندایداینهایی
وائتالفــیمقررکــردهبودندپارلمانی3هزارنفــرهازطیفهای
مختلفاصولگراازسراسرکشور،درسهمرحلهبهروشپلکانیو
حذفینامزداصلیاصولگرایانرادستچینکنندتابهزعمخود
اینباربهجایکاندیداییدیکتهشــدهازباال،نامزدیبرخاسته
از بدنــه اجتماعــی اصولگرایــان باشــد .اما برگزاری نخســتین
انتخابات داخلی «جمنا» در هفته نخســت اسفندماه ،به ضد
فلســفه وجودی «جبهه مردمی» بدل شــد .اگر چه ابتدا اعالم
شــدهبودهرتشــکلعضو«جبههمردمی»یکنامزدمعرفی
خواهــدکرد،امافقــط 7نامزدمتعلقبه«جبههیکتا»تشــکل
احمدینژادیهای تواب بود.عالوه بر چینش نامزدها ،طیفی
از اصولگرایــان در خــال رأی گیــری ،درخــط و ربــط پارلمــان

دوهــزارنفــره«جمنا»بــابرخیازاحــزابونهادهاابــرازتردید
جــدیکــردهوعدهایهــمبالفاصلــهدرگف 
توگوبارســانهها،
انتخاباترا«نمایشــی»توصیفوتأکیدکردندنامزدنهاییواز
پیشتعیینشــده«جمنا»سیدابراهیمرئیسیتولیتآستان
قدسرضویاست.اگرچهکارگردانان«جبههمردمی»پیوسته
اصرارداشــتندکهتنهانقش«مدعو»رئیسیراعهدهداربودند
وبهنتیجهواپســینانتخاباتدرونــیایننهادتمکینخواهند
کــرد،امابااتفاقهایبعدیکمترکســیاینتوضیحاتراقانع
کنندهیافت.چه«جمنا»باایناستداللکهمصطفیمیرسلیم
نامــزدحــزبمؤتلفهاســامیبهایننهــادتعهدکتبــینداده
است،ناماوراازفهرستنامزدهایشخطزد،امابهرغماصرار
اصولگرایان غیر «جمنا»یی ،هیچ گاه سند تعهد کتبی رئیسی
ِ
به این تشکل را منتشــر نکرد .این تشکل همچنین در بیانیهای
جداگانهباایناســتداللکهســعیدجلیلی«ازپذیرشسازوکار
ومکانیســمجبههامتناعکرده»اســماوراازفهرستخودخط
زد ،اما همزمــان اعتراضهای پرویز فتــاح رئیس کمیته امداد
امــام خمینــی(ره) و نهاد تحت مســئولیتش مبنی بــر اینکه او
قصدکاندیداتورینداشــتهوندارداینســؤالراپدیــدآوردچرا
اســممیرسلیموسعیدجلیلیبااینادعاکهآنهاخودراملتزم
بهآئیننامه«جمنا»نمیدانســتندازفهرستایننهادحذف
شــدامابدونآنکهازفتاحسؤالشود،ناماوبهرأیگذاشتهشد؟
همینسؤالدربارهابراهیمرئیسینیزمطرحبودچراکهاوتازه
یکماهبعدازنخستینانتخاباتداخلی«جمنا»واعالمناماو
بــهعنوانرأیبرتر،اعالمکردکه بــرتردیدهاغلبهکردهونامزد
انتخاباتمیشود.همینتناقضهابودکهناظرانوالبتهطیفی
اصولگرایان منتقدِ«جمنا» را درگیر این سؤال کرد که «جبهه
از
ِ
مردمــینیروهــایانقالب»بیــشازآنکهنهــادیدموکراتیک
بــرایانتخابــاتنامــزدواحــدباشــد،بهدنبــالپیادهســاختن
سناریوییازپیشنوشتهبارنگولعابدموکراتیکاست؟
بــاهمهاینپرســشهاوانتقادها،دومیــنانتخاباتداخلی
«جمنا»17فروردینماهبرگزارو10نامزداصولگرابهرأیگذاشته
شــدند؛بنابــهگزارشــیکه«جبهــهمردمــی»ارائهکــردابراهیم
رئیســی ،علیرضا زاکانی ،مهرداد بذرپاش ،محمدباقر قالیباف
وپرویــزفتــاح،بهترتیــبآرابــهعنــوان 5نامزدنهایــی«جمنا»
انتخابومجازبهنامنویســیدررقابتهاشــدندوبهاینترتیب
حمید رضــا حاجی بابایــی ،علی نیکــزاد ،عــزتاهلل ضرغامی،
رســتمقاســمیومحســنرضاییباایناســتداللکهنتوانستند
آرایالزمرابــرایباقیماندندرفهرســتائتــافاصولگرایان
کســبکنند،کنارگذاشتهشدند«.جمنا»ییهااگرچهنتوانستند
مانعنامنویسیشــماریازنامزدهایخطخوردهاینائتالفدر
انتخاباتباشند،اماامیدواربودندکاهشنامزدهادرروندبررسی
صالحیتها،فشارکاریآنانراسبکترکند.آخرینروزفروردین
ماهامســالبودکهشــوراینگهبانمصطفیمیرسلیم،اسحاق
جهانگیری،حسنروحانی،ابراهیمرئیسی،محمدباقرقالیباف
ومصطفیهاشــمیطبارابهعنواننامزدهــایموردتأییدخود
بهوزارتکشورمعرفیکردوستادانتخاباتنیزاسامیآنانرابه
عنوانافــرادمجازبرایورودبهرقابتهــایانتخاباتیدراختیار
رسانههاقرارداد.برایناساس«،جمنا»بادو نامزدائتالفیخود
یعنیرئیســیوقالیبافقدمبهمیدانگذاشــتواگرچهامیدوار
بوددرمیانهیاانتهایراهمیرسلیمرابهکنارهگیریمجابکند،اما
میدانستسبدرأیاوبرنتیجهانتخاباتتأثیرگذارنخواهدبود.
رقیبمشترک
ِ
موهبت ِ
درایناثنا،آنچهدرســویدیگرکارزاررقابتهامیگذشت،
نامزدهای نه چندان یکدســت اصولگرا را برآن داشت حداقل
درمناظرههای تلویزیونی بر نقطهمشــترک خود یعنی تالش
بــرایتضعیفحســنروحانــیاصلیتریننامــزدانتخابات،
متمرکــز کننــد .البتــه بــه اعتقــاد ناظــران ،اســتراتژی حضــور
پــرتعــدادنامزدهــایاصولگــرابــرایافزایــشســبدزمانــیو
تبلیغاتــیخــودهمچنیــنهــمافزاییبرایشکســتحســن
روحانی ،سبب شده بود اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس
جمهــوریهمبهصالحدیدوتوصیهرئیــسدولتاصالحات
وبدنــهایــنجریانسیاســی،درانتخابــاتنامنویســیکندوبه
ایــن ترتیب ســناریوی موازنه منفــی علیه رئیس جمهــور را به
همبزند .شــایدبرهمیناســاسبودکــه«جمنا»ییهابیشاز
آن کــه به حســن روحانی بتازند ،اســحاق جهانگیــری را هدف
گرفتند؛چراکهنمایشــنامهآنانرابههمریختهبود.بااینهمه
«جبههمردمی»هامیدانستندمشکلآناناسحاقجهانگیری
نیســت؛بلکــهمحمدباقــرقالیبــافوهــواداراناوهســتندکــه
درآســتانهخداحافظــیاجبــاریازشــهرداریتهــران،دنبــال
سرمقصدجدیدیبرای تداومحیاتسیاسیو...خودهستند.
«جمنا»ییهــاماههــاقبــلازانتخاباتبــهکــراتازنامزدهای
پیشینانتخاباتکهدررقابتهایقبلیشکستخوردهبودند،

