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علیرضایی /پربیراهنیستاگرداستان«جبههمردمینیروهایانقالباسالمی»راداستانفیلدرتاریکی«مثنویمعنوی»
بدانیمکهالبتهاصولگرایانآگاهانهوعامدانهآنرادرپستویاردوگاهانتخاباتیخودپنهانکردهاندوبهغیرازچندرسانهمحرم
ونزدیکخودرابهایننهانخانهراهنمیدهند.تشــکلیکــهاگرچهعنوان«جبهه»برخوداطالقکردهاســت،امادقیقاًتعریفی
متناقض با «جبهه» در فرهنگ سیاســی کشور دارد .چه بر اســاس آییننامهفعالیت احزاب و گروههای سیاسی ،جبهه متشکل
ازچندحزبشناســنامهداروبامجوزاســتکهدرمبانیورویکرداشتراکنظردارندوبرهمیناســاسکنارهم قرارمیگیرند.به
اعتقادکمیســیونماده10احزاب،داشــتنپروانهتأســیسوفعالیتبرای«جبهه»هاییکهبااینتعریفتطابقکاملدارندهم
کافینیســتوباید«جبهه»هــامجوزجداگانهبگیرنــد.اما«جبههمردمینیروهایانقالباســامی»ازکنارهــمقرارگرفتن10
شخصیتسیاسیوحقیقیتشکیلشدهاستوآنگونهکهغالمرضامصباحیمقدممیگویدتأکیداکیدداردکههمغیرحزبی
وهمفراحزبیاســت.بهگفتهسخنگویجامعهروحانیتمبارز،هرچنداحزاباصولگرا،پیشگاموپشتوانهاینتشکلهستند،
اماقراراستبعدازقوامگرفتن،کاررابهایننهادواگذارکردهواحزاباصولگرانیزفقطنظارهگر،تابعوپشتیبانباشند.اودراین
توگوتأکیدمیکنداصولگرایاندرصددهستندتصورالقایکاندیداازباال(احزاب)بهپایین(بدنهرأی)رابشکنند.مصباحی
گف 
مقدمدراینمصاحبهبهاینپرســشپاســخمیدهدکهآیااصولگرایــانعالوهبرتغییرویترین،درادبیــاتوبرخیرویکردهانیز
توگوی«ایران»باسخنگویجامعهروحانیتمبارزرادرزیرمیخوانید...
تجدیدنظرخواهندکرد .گف 

اصولگرایانازچهزمانیبهســازوکار«جبههمردمینیروهای
انقالباسالمی»رسیدند؟
حدود شــش ماه قبل یا بیشــتر بحث انتخابات در دســتور کار قرار
گرفــت و ســازوکاری ایجــاد شــد که بتوانــد «ائتــاف اصولگرایــان» را
محقق کند.
کدامیکازاحزاباصولگراپیشگامتأسیساینتشکلجدید
بود؟
جمعــى ازنیروهاى انقالبى پیشــقدم شــده و افرادی را شناســایی
کردنــد کــه هم ســابقه و روحیــه انقالبی و هم تجربه سیاســی داشــته
باشند و هم جزو چهرههای شاخص حزبی جریان اصولگرا نباشند.
چراجزوچهرههایشاخصحزبینباشند؟
بــرای اینکه فراتــر از احزاب کار کننــد؛ احزاب اصولگــرا حوزه نفوذ
مشخصی دارند؛ ولی دایره نیروهای هوادار نظام جمهوری اسالمی و
انقالب همچنین آنهایی که به وصیت و رهنمودهای امام (ره) و رهبر
معظم انقالب اســامی پایبندند ،بسیار گستردهتر از احزاب اصولگرا
و حتی حوزه اصولگرایی است.

در جریان اصولگرا ،چهرههای شــاخصتری از هیأت مؤسس
«جبهــهمردمــی»داریــمکــه حزبــی نیســتند؛مثــلآقایــان
محمدباقر قالیباف ،علی اکبر والیتی ،علی الریجانی محسن
رضایی ،ســعید جلیلــی و....در «جبهه مردمــی» چهرههایی
هســتند که به عنوان اصولگرا شناخته میشــوند ،اما در میان
اصولگرایــان هــم از آنان «شــناخته شــده تر» و بــه اصطالح
«اســمی تر» و هــم از آنــان «انقالبیتر هــم داریم کــه در هیچ
حزبیهمعضویتندارنــدواتفاقاًتاحدودینفوذهمدارند.
چرا ازاین چهرههااســتفاده نشــد؟ بهعبــارتواضحتر چرااز
چهرههای غیرحزبی درجــه دوم و پایینتر بــه عنوان ویترین
جدیدتشکلانتخاباتیاصولگرایاناستفادهکردید؟
بــرای اینکــه ایــن تشــکل ،تابلــوی برجســتهای از جریانــی خاص
تلقی نشــود و میدان عمل گســتردهای داشــته باشــد؛ به عبارت دیگر
شــخصیتهایی باشــند کــه هم تجربــه انقالبــی دارنــد و هــم آنها را
بــه عنــوان شــخصیتهای شــناخته شــده در یــک محدوده سیاســی
نشناســند؛ بلکــه نگاه عمــوم مردم بــه آنها فراتــر از دریچــه احزاب و

حتی شــخصیتهای بنام و برجســته جریان اصولگرا باشــد تا جاذبه
الزم برای جذب تعداد بیشــتری از عالقهمندان به نظــام ،امام (ره)،
رهبری و انقالب اسالمی داشته باشند.
جریانهــای سیاســی عمدتــاً روی چهرههــای شــاخص و
توگویی
کاریزماتیک خود حسابمیکنند؛ جنابعالی در گف 
بــاروزنامــه«ایــران»اثرپیــامویدئویــیکوتاهرئیــسدولت
اصالحــات در رأی دادن بــه دو فهرســت «ائتــاف امیــد» و
«خبرگان مردم» در انتخابات اســفند گذشته اذعان داشتید؛
ایــن چهرههــا بــرای جریانهــای سیاسیشــان یک ســرمایه
هستند؛میفرماییدمیخواهیدطیفیفراترازجامعهفعلیرا
جذب کنید ،این چهرههای درجه دو و ســه چه مزیتی دارند که
میتوانندفراترازاحزابوچهرههایشاخصاصولگراقدرت
جذبداشتهباشند؟
بنا نبوده کاندیدایی از باال دیکته بشــود تا احیاناً افرادی که جایگاه
نفوذ سیاســی دارند بخواهند نقش آفرینی کنند؛ بنا براین قرار گرفته،
پایینترین اقشــار جامعه و توده مردم بتواننــد معتمدین را معرفى
کنند و طبعاًجذب اینها ،مستلزم نداشتن یک موقعیت کاریزماتیک
است تا تصور نکنند باز هم میخواهند از باال به آنها دیکته کنند که چه
باید بشــود؛ پس کســانی به میدان آمدند تا این اعتمــاد را ایجاد کنند
که این ســناریو ،ســناریوی تأثیرگذاری و نفوذ احزاب و شخصیتهای
برجسته نیست؛ آن احزاب و شخصیتهای برجسته حاضر شدهاند
میــدان را بــه تــوده مــردم واگــذار کــرده و کار را بــه معتمدیــن مــردم
بســپارند؛ به عبارت دیگر این حرکت از پایین به باال آغاز شده؛ کسانی
کــه در هــر شهرســتان مــورد اعتماد مــردم هســتند اعــم از گروههای
اجتماعــی ،صنفی ،دانشــگاهیان ،معلمان ،پزشــکان ،ورزشــکاران،
هنرمندان ،زنان ،دانشآموزان و دانشجویان جمع شوند و بگویند به
چه کسی رأی بدهید.
امابازهمشروعاینحرکتازاحزاببودهاست.
در نهایت کســانی کــه این حرکــت را تمهید کردهاند ،میــدان را به
خود این مجموعه واگذار کرده و از دور خارج میشوند.
درواقعاصولگرایانبرایشکستناینتصورکه«اصولگرایان
همیشــه قیم مآبانه رفتار کردهاند» بنا را بر نظر خواهی از بدنه
جامعــه گذاشــتهاند .از این منظــر تأکیــد کارگــزاران «جبهه
مردمــی» بر کلمــه «مردمــی» قابل درک اســت؛ امــا آیا این
نامگــذاری بــه آن معناســت که حرکتهــای ائتالفــی قبلی
اصولگرایان«غیرمردمی»بودهاست؟
طبعــاً آنچــه در گذشــته محقــق شــده ،نشــان داده مجموعــه
اصولگرایــان ســازمان رأیی دارنــد؛ ولی نمیتــوان با آن ســازمان رأی،
منحصــراًوارد رقابتی شــد کــه آن رقابت ضرورتاًمنتج به نتیجه شــود.
در ثانی همان طور که گفتم تأکید عمده این اســت این حرکت از پایین
بــه باال باشــد؛ میخواهد به مردم بگوید« :نوبت شماســت که شــما به
میدان بیایید و بگویید کاندیدای پیشنهادی شما کیست ».باید مردمی
کــه روحیه انقالبــی دارند به واقع احســاس کنند به جــای تأثیر پذیری،
تأثیر گذارند.
عــاوه بــر قالــب تکــراری ،انتقــادی کــه بعــد از شکســت در
انتخاباتهــای اخیــر اصولگرایــان متوجــه ایــن جریــان
شــد ،نداشــتن تعامل الزم بــا بدنه مردم بــود .آقــای باهنر در
توگو بــا «ایران» یکــی از دالیــل ناکامــی اصولگرایان در
گف 
انتخاباتهــای ریاســت جمهــوری را نداشــتن حــرف و پیام
تازه میدانــد .اما صحبتهــای کارگزاران «جبهــه مردمی»
تا کنــون تکرار صحبتهای گذشــته بــا همان کلیــد واژههای
کلیشهای است؛ اصولگرایان ساختار انتخاباتیشان را تغییر
دادهاند؛ میخواهند بدنه رأیشان این تغییر را باور کند؛ سؤال
اینجاســت آیا ایــن ســاختار جدید بــا ادبیات جدیــد و تغییر
برخــی دیدگاههــا در حوزههــای اجتماعی و فرهنگــی همراه
خواهدبودتابتواندپلهایارتباطیراترمیمکند؟
با اظهار نظری که از جناب آقای باهنر نقل کردید ،همراهی ندارم
و معتقد نیســتم پیام تازهای نداشــتیم و اصالً با این نــگاه وارد میدان
نشــدهایم .به اعتقاد ما آنچه که تا کنون کمتر به آن توجه شــده است،
تأکید بر اصل انقالب ،حفظ نظام و نشان دادن کارآمدی نظام است.
بایــد نشــان بدهیم ظرفیتهــای کشــور و ملــت را نمیتــوان در یک
جریــان سیاســی یــا در مجموعه محــدودی از شــخصیتها و احزاب
سیاســی منحصر کــرد .تجربههــای قبلی به میدان آمدن اشــخاص و
حمایــت از آنها بود ،اما ما نیازمند ســازوکاری هســتیم تا همه آنهایی
که تمایل دارند وارد میدان شوند ،خود را به یک جامعه نمونه عرضه
کــرده و نیروهــای مردمــی در ایــن جامعه نمونــه بگویند چه کســی را
برای ریاســت جمهوری دوره بعد شایســتهتر میداننــد .این جامعه
نمونه بهتر میتواند ما را به وحدت برســاند تا اینکه ما ناگزیر باشــیم
بــا کاندیداهــا چانه زنــی کنیم؛ زیــرا هــر کاندیدایی مدعی اســت آرا و
هواداران من بیش از دیگران اســت و نمیتوان هــم این ادعا را اثبات
یا قویاًرد کرد .بنابراین بهترین سازوکار ،همین جامعه نمونه مردمی
اســت که میتوانــد بگوید چه کســی زمینه رأی بیشــتری در مجموعه

