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«جامعتین» و معمای اجماع

مصباحي مقدم :ائتالف سه نفره« ،جامعتین» را در عمل انجام شده قرار داد
غالمرضا مصباحي مقدم سخنگويي جامعه روحانيت مبارز تهران را برعهده دارد .سخنگوي يكي از دو تشكلي كه در قالب عنوان «جامعتين» براي ايجاد
ائتلاف مي�ان گروههاي اصولگرا و معرفي نامزد واحد اصولگرايي تالش كرد؛ اما در نهايت تعدد نامزدهاي اصولگراي حضور يافته در يازدهمين دوره انتخابات
رياس�ت جمهوري به يكي از داليل ناكامي اين جريان سياسي در تجميع سبد آرا و شكستاش در برابر جريانهاي رقيب تبديل شد .اين موضوع بهانهاي بود
تا با سخنگوي جامعه روحانيت درباره آنچه در ماههاي منتهي به انتخابات  92در اردوگاه اصولگرايان جريان داشت و داليل ناكامي اين جريان در كسب نتيجه
گفتوگو كنيم .گفتوگويي كه در خالل آن بخشي از ناگفتهها و گاليههاي جامعتين از چهرههاي اصولگراي حضور يافته درانتخابات رياست جمهوري يازدهم
مطرح شد .تا آنجا كه مصباحي مقدم در پاسخ به چرايي محور نبودن تشكل متبوعاش در انتخابات 92تصريح كرد« :ائتالف سه نفره جامعتين را در مقابل عمل
انجام شده قرار داد و امكان تدبير را از جامعتين سلب كرد».
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 فعاليتهاي سياس�ي براي انتخابات رياس�ت
جمهوري س�ال  92تقريب ًا از نيمه دوم سال  91آغاز
شد .اگر بخواهيم به آن دوره بازگرديم شما چينش
نيروها و صف بنديهاي سياسي شکل گرفته در آن
مقط�ع را چگونه تصوير ميکني�د .رقباي اصلي در
انتخابات  92چ�ه گروه هايي بودند و پيشبينيتان
از حض�ور و رقاب�ت اصولگراي�ان و رقب�اي
اصالحطلبشان چه بود؟ و تحليل و پيشبينيتان
از فضا و فرجام انتخابات چه بود؟
نيم��ه دوم س��ال  91که به س��مت تمهيد مقدم��ات حضور در
انتخابات رياس��ت جمه��وري حرک��ت ميکرديم .اگ��ر بخواهيم
اوضاع سياس��ي کشور را ترس��يم کنيم با توجه به اتفاقاتي که پس
از انتخابات  1388در کش��ور ما رخ داد و ش��رايط فتنهاي که پديد
آمده بود طبعاً بس��ياري از کس��اني که در طيف چ��پ جامعه قرار
ميگرفتند خودشان را در شرايط نامساعدي ميديدند .به گونهاي
ک��ه ب��راي ورود به عرصه انتخاب��ات يک قدم به پي��ش يک قدم به
پس ميگذاش��تند .تص��ور خيليها اين بود که ش��رايط براي ورود
اص�لاح طلبان به انتخابات آماده نيس��ت .ليدرهاي اين مجموعه و
احزاب منتس��ب به جريان اصالحات در حال و هوای ضربه ناشي از
انتخابات  88به س��ر ميبردند .خب تعدادي از احزاب اصالحطلب
فعاليتشان ممنوع ش��ده بود .ليدرهاي اين مجموعه هم به نحوي
بعضيش��ان يا در شرايط بازداش��ت و زندان و امثال آن بودند يا اگر
در چنين ش��رايطي نبودند،محيط اجتماع��ي جامعه براي ظهور و
بروز آنها فراهم نبود.
 با چنین تفکری آيا اصولگرایان براي انتخاباتي
بدون حضور رقيب اصالحطلبان آماده ميشدند؟
ن��ه ،در آن طرف جري��ان اصولگرا با توجه به ش��رايطي که در
دو دوره رياس��ت جمهوري آقاي احمدينژاد بهوجود آمده بود و
خصوصاً با توجه به دو س��ال آخر رياست جمهوري ايشان شرايط
به گونهاي بود که نوعي س��ردرگمي اصولگرايان وجود داشت .از
طرفي آقاي احمدينژاد به دنبال اين بود که از مجموعه اطرافيان
خودش کس��ي را به ميدان بفرستد و آقاي مشايي در نظرش بود
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و خيلي براي او تالش کرد .از طرفي آقاي هاش��مي رفس��نجاني
ب��راي ورود به انتخابات خ��ود را آماده ميکرد .البت��ه ابتدا هيچ
گونه نش��انهاي از اين مس��أله نبود .از طرف ديگر کس��ان ديگري
از مجموعه اصولگرايان بنا بود وارد انتخابات بش��وند که از تعدد و
تکثر برخوردار بودند .جامعه روحانيت مبارز و جامعه مهندسين
درص��دد اين بودند که کانديداهاي مجموعه جريان اصولگرا را به
همديگر نزديک کنند.
 دنبال معرفي نامزد واحد بوديد؟
بله ،به دنبال معرفي نامزد واحد بوديم ،اما به ميدان آمدن سه
نف��ر ،يعني آقايان واليتي ،حدادع��ادل و قاليباف که بدون اينکه
کس��ي بخواهد به آنها پيشنهاد کند ،خودشان در کنار هم آمدند
و يک نوع ائتالف س��ه نفره را تش��کيل دادن��د .آنها درصدد اين
برآمدن��د که با ورود خودش��ان به عرصه ،حرکت ت��ازهاي را براي
انتخابات رقم بزنند و تعهد داده بودند که ائتالف سه نفر به يک نفر
منتهي شود .در طرف اصالحطلبها هم در عين اينکه فضا خيلي
روش��ن نبود که خواهند آمد يا نه زيرا بعضيها گرايش به تحريم
انتخابات داشتند و هنوز از اين موضع خارج نشده بودند .بعضيها
هم زمينه را براي حضور مس��اعد نميديدند .در چنين شرايطي
آق��اي عارف به مي��دان آمد .خود اصالحطلبان ه��م ميگفتند با
اينکه آقاي عارف را به عنوان ليدر قبول نداريم ...به عنوان کس��ي
که بتواند کانديداي رياس��ت جمهوري طيف اصالحطلب باش��د
قب��ول نداريم .خب ب��ه صورت متنوع هم کس��اني چه اصولگرا و
چه غير اصولگرا و کس��اني كه حالت بينابين داش��تند مثل آقاي
روحان��ي آمدند ثبت ن��ام کردند و کانديدا ش��دند .در يک چنين
شرايطي تقريباً اوضاع آش��فته بود و براي سياستمداران چندان
واضح نبود که چه اتفاقي در آينده نزديک رخ خواهد داد .دس��ت
يافت��ن به يک ائتالف قوي در مجموعه اصولگرايان خيلي نزديک
نبود.
براي دستیابی به چنین ائتالفی ،چه تمهيداتي
انديش�يديد؟ آي�ا فق�ط جامعتين با بقي�ه گروهها
رایزن�ی کرد؟ اغلب اصولگراي�ان همواره تأکید

م�ی کنند حول محور جامعتي�ن متحد خواهند

ش�د ولي چند دورهاي است ،در عمل ،جامعتین
محور وحدت قرار نمی گی�رد ...تقريبا از مجلس

ششم به بعد.
بله .از آن زمان؛ به نوعي ميتوان مش��اهده ک��رد که محوریت
انتخاباتی ،جامعتين نمود بيروني نداش��ته است .در کالم تأکید می
شود که ما منتظر ميمانيم تا ببينيم جامعتين چه نظري ميدهد و
بر اساس آن عمل ميکنيم اما در عمل ،اصولگرایان مسیر جداگانه
و مطل��وب خود را میروند .در انتخابات س��ال  92هم تقريباً همين
اتفاق تکرار شد.
در واقع آن ائتالف س��ه نفره که به ميدان آمدند جامعتين را در
مقابل عمل انجام ش��ده؛ ق��رار دادند و امکان تدبي��ر را از جامعتین
سلب کردند.
اما نامزدهاي اصولگرا ،محدود به س��ه نف��ر نبودند و جامعتين
ميتوانستند روي گزينههاي ديگري سوای ائتالف سه نفره تمرکز
کنند .تعداد نامزدهاي اصولگرا حدود هشت يا نه نفر بودند ،يک سه
نفره بودند و پنج نفره که دو ائتالف مختلف را تش��کيل دادند و البته
چهرههاي اصولگراي منفردي نيز اعالم نامزدی کردند مانند آقاي
رضايي يا آقاي روحاني.
 نکته همين جاست که با وجود چنین تعددی از
نامزدهای اصولگرا ،چرا جامعتين ترجيح داد تنها
روي ائتالف سه نفره ،متمرکز شود؟
با توجه به زمينه رأيآوري بيش��تر و مقبوليتي که اين س��ه نفر
داشتند جامعتين بيشتر به اين سه نفر متمرکز شد.
 پس بحث تحميل شدن اين سه نفر به جامعتین
چندان مطرح نبود؟
م��ن تعبير تحميل بهکار نبردم ،گفت��م که اينها جامعتين را در
عمل انجام شده قرار دادند.
 ق�رار گرفت�ن در عمل انجام ش�ده هم چندان
معنا ندارد زیرا جامعتين ميتوانست از میان سایر
نامزدها ،گزینهیابی کند...
بله ميتوانست روي افرادي غير از اين سه نفر تمرکز کند .حتي
اگر ما روي يکي از اينها تمرکز ميکرديم احتماالً انتخابات به شکل

