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 ٢٠١٧ جنوری ١۶

  

 !صف بندی ھای جنبش ملی اسالمی
  ِدوران پسا رفسنجانی

  :در آمد

 که در قالب مقاله و مصاحبه به توليد ئیواکنش ھا. خته استرفسنجانی واکنش ھای متفاوتی را بر انگي" ناگھانی" مرگ 

ِ ھر تحليل و موضع گيری سياسی منطبق بر منطق منافع ًنگفته پيداست که تمام اين واکنش ھا و اساسا. انبوه رسيده است
ِاگر اين حکم ساده را بپذيريم آن گاه فھم چيستی اختصاص .  پذير استتبيينطبقاتی افراد و گروه ھا  بی کم و کاست دو ِ

ِروز تمام از برنامه ھای خبری و تحليلی بی بی سی به پوشش اخبارتحليلی  واھد خ نانگيزچندان شگفت " مرگ آيت هللا"ِ

 یاآيت هللا نيز پديده " ظرفيت ھای دموکراتيک"از " بی طرف"ۀ اين رسانۀ ِچنان که از اين منظر جانبداری ناشيان. بود

نيز به راحتی ھضم خواھد " تحليل گر و کارشناس ارجمند" طور که دعوت از يک لشکر ھمان. عادی تلقی خواھد شد

ً اصوال. واھد کردخ ن]متعجب و غافلگير["سورپرايز" مھاجرانی نيز کسی را –شد و پاسخ ھای ھيستريک کرباسچی 

 چرب خود را به  در چه شرايطی دستMain Stream" دب و ميھن دوستؤبسيار محترم و م"فھم اين نکته که اھالی

 ۀ به يک تازه سکوالر شد-  آن ھم از نوع انقالبی و برانداز–يک کمونيست " اتھام" می کشند و برای رفع یاسر تنابنده 

فھم "ِنوانديش دينی موسوم به اکبر گنجی چه اندازه وقت مساوی به طرفين اختصاص می دھند؛ نيازمند تسلط به فنون 

 که تا یاارقه " صاحب نظران"در نتيجه بدون سر به سر گذاشتن با . ھايدگر نيستو تحصيل محصالت گادامر و " متن

ھمين نيم ساعت پيش وزير و وکيل و سردبير قدرت حاکم بوده اند و حاال از سير تا پياز اپوزيسيون چپ و راست را 

 و از اين جا شروع می يک قلم به جيب زده اند و دو قورت و نيم شان ھم باقی است الجرعه می رويم سر اصل مطلب

کنيم که در مواجھه با مرگ آيت هللا بيرون از روايت رسمی نظام سياسی حاکم چند صف بندی مشخص شکل بسته 

 .است

  تير٢۶ ناف تولد سياسی آيت هللا در  بخش غالب که به غوغای غوکان مانسته است از بيخ و بن مدعی شدند که.اول

 شورش ھای ًبر اين اساس کال. تھران بريده شده استۀ ادف با نماز جمع ومتعاقب صالت ظھر مص١٣٨٨ ]سرطان[

. ناشی از شروع نئوليبراليزاسيون اقتصاد سياسی کشورو به خاک سياه نشاندن مردم زحمتکش در تاق نسيان گذاشته شد

 ھمين طور و البته ريگان و کنترا و مک فارلين. به سان کم کردن روی عزت سحابی ايضا! فالحيان ديدی نديدی: ِمانند

 که نام ديگر چس مثقال حمايت دوزاری و نيم بند دولت است در قالب پرداخت سوبسيدھای چھل و "ئیاقتصاد صدقه "

" رايگان شدن آب و برق" ھزار تومان کاھش يافته؛ و شيفت ١٢پنج ھزارتومانی که ارزش واقعی پولی آن به کمتر از 
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کارگزاران ۀ به نفع نظريه پردازان پاچه ورماليد" ِاقتصاد مال خر است"ِ حراج  و"کارگران تنبل و تن پرور" به سمت 

 دست در دست "اقتصاد ما تقسيم فقر نيست"ژی سياسی يسازندگی  امثال مسعود نيلی و آخوندی که سوار بر سترات

سيار نفيس و شيک آيت هللا در اين قاب ب....کارگر وارد آوردندۀ ِنئوليبراليسم جھانی مھلک ترين ضربه را به معاش طبق

نه مگر خود حضرتش نيز مکتوبی دارد به ھمين نام و تاريخ ! و چرا که نه. مردی از جنس امير کبير نمايانده شد

  !رحلتش نيز مصادف شده است با ھمين ايام و چندی پيش نيز اشکی ريخت روی ھمين بام

 تشريف داشته اند، ھمان اول و بدو خلقت دموکرات از  ديگر رفتند زير علم و کتلی که مدعی بود آيت هللاۀ دست.دوم

 و افتادن آب از آسياب کنار ]دلو[ بھمن٢٢بوده اند، قصد داشته اند يکی دو ماه بعد از  " جنگ جنگ تا پيروزی"مخالف 

 "يستحزب کمون"راه بيندازند و پس از سان ديدن از ارتش " نجس خوری"پيست اسکی ديزين و آبعلی بساط زبانم الل 

درھای ۀ  پاشندنگ شيائو پينگ" استاد"ۀ تلفه را جفت کنند و با پيچيدن نسخؤراوالدی و شرکای مکچين، کفش عس

 ۀاعليحضرت پھلوی اول پروژۀ مختل شدۀ برنامۀ  سازند و به کسب و کار رونقی بخشند و در اداماقتصاد دولتی را آزاد

مسدود سازی راه تنفس و از طريق سد سازی و " قتصادیتوسعه ا"مدرنيزاسيون کشور را بر محور ۀ متوقف شد

مانند حسنی " اکبرشاه" و در اين کانتکست -و اگر می گذاشتند که آيت هللا  " نگذاشتند" ادامه دھند ودريغا که مخالفان

 در "ِليبرال مخالف خشونت"ِ چنان که استاد مھاجرانی –مبارک کسوت مادام العمری رياست جمھوری را می پوشيدند 

دست .  اسالمی نمی شد مالزی ماھاتير محمد که می شدجاپان اينک  ايران اگر –توصيه فرموده بودند " بھمن"ۀ ھفته نام

باالخره اگر ريخت و پاشی ھم !  اشئیوجه تشابھی ھم داشت با کمونيست کشی ھمتای اندونزيا. کم اندونزی که می شد

از تبعات و "  چنان که خود آيت هللا فرموده بودند –منکرش لعنت  که بر –در زمان صدارت آيت هللا صورت گرفته 

  !بوده است" ملزومات و  حاشيه ھای توسعه اقتصادی

 جماعت ديگری با نفی اين روايت تک خطی ناگھان کشف کردند که حيات سياسی آيت هللا را بايد به دو برھه .سوم

ايت ھای مستقيم ايشان از آقايان موسوی و کروبی و در کنار  و حمبه بعد "جنبش سبز"شکل بندی نيمی از . تقسيم کرد

زندانی " که ھم به دخترش فحاشی می شنود، ھم اعضای خانواده اش یاايستادن و تبديل شدن به خانواده " مردم"

 ئیبه جامی شوند و ھم مانند ديگران با سپاه و احمدی نژاد و شورای نگھبان زاويه پيدا می کند و سر انجام کار " سياسی

دوران بعد . ش برای رياست جمھوری ھم رد می شودنش را نمی دھد و باالخره صالحيتولفيمی رسد که رھبر جواب ت

سخاوتمندانه پس گرفته شد تا در " عاليجناب سرخپوش" ناگھان به زير فرش رفت و لقب ٨٨از انقالب بھمن تا خرداد 

روند ادغام در سرمايه نی و تنبيه االمه يبوست ئي کاتاليزور آيت هللا نا پوپر به مدد–تلفيقی ناشيانه از تئوری ھای ھايک 

بر جنبش اصالح طلبان دولتی و اپوزيسيون جريان ملی " گفتمان حاکم"اين روايت که به نوعی ! تسھيل شودداری غرب 

می داند و به نقش معاصر پدر اصالح طلبی اسالمی نيز ھست گاه پايش را تا دوم خرداد نيز دراز می کند و آيت هللا را 

 اشاره می کند و عالوه بر تمام القاب ٧۶او در زدن زير آب ناطق نوری و مخالفت با تقلب در انتخابات دوم خرداد 

و . ِ را نيز پيش مقدم مبارک آيت هللا ذبح می فرمايد"رئيس جمھور ساز"رسمی و غير رسمی منصب غير تشريفاتی 

 پيکر تشييعا چنان مرھون و مديون آيت هللا می کند که بھزاد نبوی عصا زنان به ش ردر ھمين راستا خاتمی و گروھ

ھم نبود و " مجاھدين انقالب اسالمی پرور"نه مگر آگر آيت هللا نبود خاتمی ھم نبود و مجلس ششم . آيت هللا می شتابد

 فرد جنگجو به نام جليلی يا ی نداشت و حاال به جای روحانی يکأ درصد بيشتر ر٣ نوبخت –جريان اعتدال روحانی 

باالخره ! ش که سوريه و ليبی شده بوده دير شده بود و اينک ايران نه بنگلس جمھوئيسردار شھردار دکتر قاليباف ر

  !کار ھر کسی نيست که" دو تا رئيس جمھور" ساختن 
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يت و مشارکت در قدرت  از کمیا و به لحاظ طبقاتی تمام گرايش ھای پيش گفته با ھر درجه ئی در جمع بندی نھا

مدارا جو و طرفدار گذار مسالمت آميز در يک " اپوزيسيون"حکومت و ايفای نقش ۀ سياسی حاکم و يا حضور در حاشي

   جنبش ملی اسالمی :جبھه می ايستند

که ترين طيف اين دسته ھا به لحاظ اجتماعی منافع طبقاتی آن بخش از مردمی را نمايندگی می کند " راديکال ".چھارم

به داليل مختلف اقتصادی و سياسی و به ويژه از نظر تحديد آزادی ھای فردی و فرھنگی از نظام حاکم ناراضی است 

کسانی که خود را نه با .  دنبال می کندیأتحوالت اجتماعی را از درون صندوق ھای راما با خوش بينی تمام ايجاد 

. استادی دانشگاه و تدريس ھابرماس و رورتی تعريف می کنندسيس وزارت اطالعات و فرمانداری مھاباد بل که با أت

خطوط ميانی و . مشارکت و متحدان ملی مذھبی اش سراغ گرفتۀ  متشکل اين طيف را بايد در جبھًگرايش ظاھرا

 از آن بحش بورژوازی که به دليل يکه تازی سپاه و مقامات امنيتی بازار ارز و ئی خرده بورژوازی تا اليه ھائیباال

  .زمين و نفت و گاز و بورس را به رقيب باخته اند

فروپاشی ديوار  چپی پيدا کرد که بعد از ًاين طيف را بايد در ميان آن دسته از گرايش ھای ظاھرا" پيشرو"ۀ  الي.مپنج

نائل آمده ؛ سوسيال دموکرات و " ناکارآمدی سوسياليسم" ناگھان از خواب غفلت پريده و به کشف کشاف برلين

دموکراتيک و مسالمت آميز برای گذار از ديکتاتوری واليت فقيه روی آورده و بدون آن ۀ ی خواه شده؛ به مبارزجمھور

که زير فشار الجوردی ندامت نامه بنويسد، به برتری کينز و وبر بر مارکس و لنين پی برده و حسابی جنتلمن شده 

 می دھد و گاه از رزالوکزامبورگ عليه لنين فاکت می اگر چه خود را مخالف بازار آزاد و سرمايه داری نشان. است

ۀ از قد و قوار" نوليبراليسم"ش تا نوک دماغ والرشتاين می رسد، اوج راديکاليسم نقدش به ديدآورد اما نھايت افق 

 و مھار نائومی کالين باالتر نمی رود، دوران انقالب ھای ضدکاپيتاليستی را تمام شده می داند و برای سرمايه داری شاد

مدار جامعه شناسی اش با فوکو و بارت بسته شده است و بی آن که تظاھر به کشيدن ناز .  قائل استیاشده احترام ويژه 

ِکند، تمام دغدغه اش رکود توليد ملی و فرار و اعتصاب سرمايه است و فزونی واردات و رونق " بورژوازی ملی"
کيتو و فريدمن بر تمام کمونيست ھا ۀ سسؤمۀ ِبا اکبر گنجی برگزيدبرای اين طيف ھمپوشانی !  چينی" بنجل"اجناس 

را مشاھده کند و بر عملکرد آيت هللا تا مطلع عروج " پر ليوان"ۀ اين طيفی است که تصميم گرفته فقط نيم. ترجيح دارد

را می " ليسم ملیسوسيا"وجه مشترک اين ھواداران پرو پا قرص ! احمدی نژاد چشم بپوشد و ببخشد و فراموش کند حتا

توان ضمن حفظ مرزبندی با گرايش ھای بازار آزادی جنبش سبز در متن منشوری سراغ گرفت که از سوی پنجاه و 

  .چند استاد جامعه شناسی در حمايت از کمپين موسوی طراحی شد

جنبشی اين طيف  واضح است که من بيش و پيش از اين که به گرايش ھای نظری اين طيف وارد شوم به فعاليت .مشش  

می خواھم بگويم که مستقل از يک سری خرده مالحظات و نقدھای پيشينی و پسينی، آيت هللا . گسترده متمرکز شده ام

"رنگين کمانی"مدار اصلی و ثقل مرکزی جنبشی است که با حضور طيف ھا و اليه ھای متنوع و به قول خودشان  ِ 

ون حضور مادی آيت هللا ممکن است کمی تا حدودی به عقب رانده شود جنبشی که اگر چه بد. پيش گفته شکل بسته است

گذشته اين جنبش عرصه ھای مرکزی و راست سپھر اجتماعی کشور را قبضه ۀ اما به نظر می رسد که در يک دھ

 ئیتلفه ؤراست ترين بخش اين جنبش خود به اليه ھای بسيار متنوعی تقسيم می شود که از گرايش سنتی م. کرده است

اعتدال و "مانند غفوری فرد تا افرادی از روحانيت مبارز و راست پرنفوذ ميانه مانند علی الريجانی در کنار گروه 

طيف مرکزی و حکومتی اين جريان با .  را در بر می گيردء نوبخت و اتاق بازرگانی نھاوندی شرکا–روحانی " توسعه 

متحدان بيرونی و برون مرزی شان نيز چنان ! روحانی و ناطقخاتمی و موسوی نمايندگی می شود و طيف راست آن با 

 تشييعچنين به نظر می رسد که . شکل بسته است" دموکراسی خواھی"که گفته شد از طيف ھای مختلف معطوف به 
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 آيت هللا و جدال آماری پيرامون کميتی که قرار است در نخستين تحول بعدی کيفيت آفرين باشد، يکی" ِميليونی"ۀ جناز

اين جنبش در آخرين ارزيابی تاريخی " صاحب نظران"باھوده است که يکی از . از محورھای مشترک اين جنبش است

اجتماعی ۀ  سرمايۀ پيکر آيت هللا ھاشمی، مصداق يکی از کنش ھای تقويت کنندتشييع" خود ابراز لحيه فرموده اند

 که یا باالخره آن تنابنده ." اجتماعی پيش رو استفاده کرد- است و می توان از اين ظرفيت برای حل مشکالت اقتصادی

" کنشی"را به عنوان "  آيت هللاتشييع"ھای برآمده از " ظرفيت"می گويد که نمی تواند" ياحسين ميرحسين"وسط خيابان 

آن گونه که فی المثل ! را حل کند" اجتماعی پيش رو- مشکالت اقتصادی" وبه کار بندد" تقويت سرمايه اجتماعی"در 

اين جنبش بعد از شيفت دوخرداد و اصالحات به اعتدال و تبديل دموکراتيزاسيون به " سوسياليست" ِمتحدان

ه در بزنگاه چنان ک.  اين جنبش افزوده اند"سرمايه اجتماعی"نرماليزاسيون با کيميای تجربيات آکادمی ھای امنيتی به 

و " دموکرات"ھای "سوسياليست"اين ۀ ھای سياسی مانند انتخابات و دوقطبی ھای رايج بد و بدتر ھميشه سر و کل

در متن اين جنبش ملی اسالمی پيدا شده و نشان داده چون مخالف جنگ است، پس طرفدار برجام است و الجرم " مدنی"

ش را به مصدق پيوند زده است و از آن جا که سخت ريف او را و جنبشدکتر ظ. رجامبۀ ھواخواه پراتيسين ھای پيشبرند

نرال سليمانی و حسن نصرهللا شده که توانسته اند جست الجرم کشته مرده امريکا نيز او مخالف خونی " امپرياليسم"ضد 

  .  کندپوتين تروريسم و ارتجاع عربستان و ترکيه را نفلهۀ در کنار ارتش سکوالر اسد  و فدراسيون روسي

 است که با تمام تفاوت ھايش  زير پرچم آيت یا موقعيت سياسی جبھه تبيين غرض نگارنده از اين روده درازی .تمھف

آيت هللا که بعد از " حضور معنوی"متکی به " ِسرمايه اجتماعی"اين جنبه از ظرفيت و . هللا تداعی و جمع می شود

اول جنبش ملی اسالمی را زده است در ميان ارزيابی و تحليل گذشته حرف ۀ چرخش او به سمت اصالحات در يک دھ

البته می توان چرخش آيت هللا به سمت اردوی اصالحات را به اين شکل . چپ سوسياليست از مرگ آيت هللا غايب است

تمام عيار قدرت سياسی اقتصادی از سوی طيف نظامی ۀ بعد از عروج احمدی نژاد و قبضتصحيح کرد که فی الواقع 

که فی المثل در ماجرای قتل " راديکاليسمی"ِامنيتی جنبش ملی اسالمی اصالح طلبی گام به گام عقب نشسته و از آن 

 رسيده که کانديدای ئی عليه نھادھای نظامی و امنيتی به کار بسته بود سرانجام به جا٧٨ و تير ٧٧ز ئيھای سياسی پا

به اين اعتبار می توان گفت که جنبش اصالحات !  شھریمطلوب و محبوبش شده است جناب دری نجف آبادی و ری

تا آن جا که در نھايت انتخابات خبرگان و مجلس . در ھر عقب نشينی يک گام به آغوش آيت هللا نزديک تر شده است

  ! اصالح طلبان و جنبش ملی اسالمی را در وجود آيت هللا ذوب کرده است٩۵شورای اسالمی 

مبتنی بر ۀ ھای افشاگران" تحليل"رزيابی چپ سوسياليست از مرگ آيت هللا به يک سلسله  واقعيت اين است که ا.مھشت

البته .  و گاه رويکرد اقتصادی او محدود مانده است- به طور مشخص نقش او در ترور و قتل مخالفان–سياسی ۀ سابق

 ی چپئیبا توجه به محدوديت رسانه اين تحليل ھا در مقابل تھاجم جريان اصلی به منظور باژگونه سازی حقيقت الزم و 

اصلی شناخت نقش و جايگاه آيت هللا در متن جنبش ملی اسالمی با توجه به ألۀ مسمنتھا . بسا نابسنده نيز ھست

 ھمان طور که بايد به دقت وارد اين مقوله شد که در غياب آيت هللا .يارگيری ھای اين جنبش در يازده سال اخير است

اصالح طلبان (ام بستر سياسی به حيات خود ادامه خواھد داد و صف بندی ھای اعضای اصلی جنبش ياد شده در کد

ليبرال ھا، سوسيال دموکرات ھا و جمھوری خواھان و اصالح طلبان ( آن ئیو حاشيه ) حکومتی در کنار اعتداليون

  .به چه شکل در خواھد آمد) رانده شده از قدرت

 کننده در تحوالت اجتماعی عميق تعيينثر و ؤراديکال؛ مۀ سرمايه داری تنھا سوژۀ  شکی نيست با و تا وجود جامع.نھم

 قابل یااما در شرايط کنونی کشور و تا آينده . کارگر خواھد بودۀ به سود اکثريت مطلق جامعه، کماکان پرولتاريا و طبق

 ، ارزيابی توان عملياتی جنبش  خود محروم استئیپيش بينی که پرولتاريا از حزب پيشتاز و تشکل سراسری و توده 
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نی ھا، يک اولويت ئي به سود پاءملی اسالمی به خصوص ھنگام تعميق بحران ھای حکومتی و به ھم خوردن توازن قوا

  . اساسی برای پيشروان چپ تلقی می شود

 می کند و أايف با توجه به اين که يک طيف اصلی و مھم اين جنبش نقش خود را با مشارکت در انتخابات حکومتی .دھم

ملی اھل البی و زد و بند با نظام سياسی حاکم است و با توجه به نقش کاتاليزوری آيت هللا در سنگين کردن أتا حد قابل ت

. له اين است در غياب آيت هللا اين رسالت تا کجا و کی روی زمين خواھد ماندأچانه زنی به سود اين طيف، مسۀ کف

 جمھوری شخص آيت هللا از فيلتر نظام سياسی حاکم و شورای نگھبانش عبور نکرد و گرچه در آخرين انتخابات رياست

را وارد مجلس مشورتی ) حسن خمينی" عالمه("محبوب جنبش ملی اسالمی ۀ در انتخابات خبرگان نيز نتوانست چھر

 و شکل گيری فراکسيون با انتخاب رھبری آينده کند، اما با اين ھمه و چنان که گفتيم نقش آيت هللا در پيروزی روحانی

  .نفوذی از ھوادارانش در شورای اسالمی انکار ناپذير است

محمد نسبت داده می شد، بی شک " خواص بی بصيرت"يا " فتنه" به ماجرای ً  در غياب آيت هللا که تلويحا.دھمياز

است و اگر " فتنه"ی از سران  يکًخاتمی اما خود صريحا. اصلی پيشبرد وظايف او ھستندۀ  گزينخاتمی و چند نفر ديگر

 در کريدورھای قدرت راھی نخواھد ًبتواند برای شرکت در جشن تولد ھمشيره زاده از منزل خارج شود باری مطلقا

افرادی مانند ناطق ممکن است . ھستند، روشن است" فتنه" سران اصلیًتکليف موسوی و کروبی ھم که اساسا. داشت

ستاندار و فرماندار امضای نافذی داشته باشند اما نه در باال از قدرت نافذی بتوانند در چينش يکی دو معاون ا

حتا راست ھای اين طيف مانند کارگزاران که فرزندان . برخوردارند و نه در متن جنبش ملی اسالمی پذيرفته شده ھستند

ر می توان صندلی پدر خواندگی به اين اعتبا.  ندارندیا چندان حسنه ۀمستقيم آيت هللا محسوب می شوند با ناطق رابط

  .جنبش ملی اسالمی را تا اطالع ثانوی خالی گذاشت

ادغام در سرمايه داری غرب و ۀ پروژژی اين خط سياسی برای پيشبرد ي در داخل و متن نظام نيز سترات.زدھمدوا

زم برای فشار گذاشتن به  از توان الروحانی بدون رفسنجانی.  قفل خواھد کردً فعالمريکاانرماليزاسيون مناسبات با 

در نتيجه بعد از اين از توان چانه زنی دولت . غربی بی بھره استۀ نظام سياسی حاکم به منظور بازکردن درھای سرماي

  .روحانی نيز کاسته خواھد شد

 شده و سياسی شناختهۀ نيروھای نظامی و امنيتی در حال حاضر فاقد يک چھرِ محافظه کاران متکی به .زدھمسي

انتخابات آينده را بر روحانی ۀ  که بتواند به عنوان يک رقيب جدی عرصیاچھره . زماتيک در سطح عمومی ھستندکري

 شدن رياست جمھوری ئیرد صالحيت روحانی مھمل است، امکان يک دوره ۀ در نتيجه ھمان قدر که شايع. تنگ کند

  . اسالمی نيز تا حدودی دور است

ِو مانوور روحانی و متحدان ملی اسالمی اش البته که دست جناح نظامی امنيتی را  تضعيف قدرت چانه زنی .دھمچھار 
در صف بندی ھای درونی نظام حاکم باالتر خواھد برد اما چنين فرايندی به مفھوم تحکيم بيشتر و تقويت نظام سياسی 

 را نمايندگی کند با ثبات تر خودۀ  ھر قدر که طيف ھا و اليه ھای بيشتری از طبقئیدولت بورژوا. حاکم نخواھد بود

 به اين ترتيب تضعيف و حذف تدريجی نزديکان آيت هللا خالف خوشحالی ھای افراد و جريان ھای محافظه .خواھد بود

  .کار در آينده به سود حکومت آنان نخواھد بود

 شده بود و ھر چند اين دو طبیفضای انتخابات به شدت دو ق به اعتبار فعاليت مستقيم آيت هللا ٧۶ از دوم خرداد .دھمپانز

 ٨٨ از مجلس ششم و دولت اول خاتمی و به خصوص تحوالت پساانتخاباتی یاقطبی سازی ھا در مواردی مانند برھه 

رخنه ھای عميقی در نظام سياسی حاکم ايجاد کرد و نقاط آسيب پذيرآن را نشان داد اما در عين حال به اعتبار ھمين دو 

؛ نظام سياسی حاکم توانست "بدتر"در مقابل " بد"ۀ ی و اقبال به گزينأل مردم از صندوق ھای رقطبی سازی ھا و استقبا
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بعد از آيت هللا و با توجه به . به يمن بازی با آمار و رقص در زمين درصد مشارکت از مشروعيت ملی خود دفاع کند

 ئیی روحانی؛ چنين دو قطبی سازی ھامحصور بودن موسوی و کروبی و محدوديت ھای خاتمی و فقدان پايگاه اجتماع

  .ی کاسته خواھد شدأبه سادگی شکل نخواھد بست و در نتيجه از اقبال عمومی به صندوق ر

عالوه بر نيروی انسانی قابل .  کردن آموزش عالی ستئیتمام عيار کاالۀ  نماد و نموندانشگاه آزاد اسالمی .دھمشانز

جناح آيت هللا که اين دانشگاه را ملک شخصی خود می . ر استاله ميليارد دموجود دانشگاه بيش از پنجاۀ  سرماي،ملأت

 و به مدت کوتاه آن را به رقيب وانھاده است، در آينده و بدون وجود آيت هللا ًداند و يک بار با سماجت احمدی نژاد موقتا

ميرزاده و . ه خنس خواھد خورد ب–مردم کارگر و زحمتکش به ھوا رفته ۀ  که با پول شھري–در دفاع از اين مايملک 

 یاکدام در نظام سياسی حاکم جايگاه ويژه  پيش از او جاسبی کارمندان گوش به فرمان آيت هللا بودند و ھستند و ھيچ

در نتيجه زمين .  برای ايشان نيستیات امنای اين دانشگاه نيز برگ برنده أحسن خمينی در ھي" عالمه"وجود. ندارند

  .  جديد خواھد بودیای دانشگاه به زودی محل حمله پھناور و چرب و چيل

گان نظام سياسی حاکم است و دولت روحانی و وزارت خارجه اش فقط برجام نتيجه و ماحصل توافق نخب .دھمھف

ات برجام با ئيبازوھای عملياتی پيش برنده و مذاکره کننده ھستند و ھمان طور که خود روحانی نيز بارھا گفته تمام جز

بعيد به نظر می رسد که در اساس و کليات فارغ از ھيستری ھای مقطعی ترامپ . بری نظام توافق شده استنظر رھ

ديگری ۀ با و بی آيت هللا نظام سياسی حاکم در سياست خارجی کالن معطوف به نقط. پيشبرد برجام خللی به وجود آيد

 برجام قبل از روحانی شروع شده و بدون او و حامی .ن او را نيز جواب نمی داده استولفياست که در موقع لزوم حتا ت

  .اصلی اش نيز در صورت لزوم ادامه خواھد داشت

 تمکين بخش ھای وسيعی از تشکل ھای اصالح طلب به نظرات آيت هللا، از يک سو دست روحانی را برای .دھمھژ

در .  اين جناح به روحانی می شد"راديکال"مانوور سياسی باز می گذاشت و از سوی ديگر مانع از تعرض طيف ھای 

در نتيجه اين . از دست داده است" راديکال"غياب آيت هللا، روحانی مھم ترين حامی خود را در ميان اصالح طلبان 

شکاف در اتحاد ميان طيف برای حمايت از روحانی به باج گيری بيشتر روی خواھد آورد و به يک مفھوم از اين منظر 

  . تشديد خواھد شد"رگزاران و اعتدال و توسعه کا-مشارکت"  سه گروه

 مستقل از تعداد کمی مشايعت کنندگان جسد آيت هللا و مستقل از اھداف سياسی آن جماعت و مستقل از اين که .دھمنز

جنبش ملی اسالمی به عنوان يک له به سادگی اين است که أسازمانده اصلی آن مراسم نظام سياسی حاکم بوده ، مس

  نقشی که يک روز با رنگ سبز عملی می . خواھد کردأسياسی کماکان نقش فعال ايفۀ در مناقشات آينداصلی ۀ جبھ

سرمايه داری ايران نمی تواند برای ھميشه در شرايط برزخی کنونی . شود روز ديگر با بنفش و فردا با پرچمی ديگر

 باثبات، معقول، معتدل و منطبق با اين شرايط الجرم بايد به نفع يک موقعيت. روند انباشت راسازمان دھد

ھر قدر ھم که سھم سرمايه گذاری در ايران در متن سرمايه گذاری جھانی ناچيز . استانداردھای جھانی متحول شود

 نيروی کار ارزان اين سرمايه نبرای کشيدن رس. فعلی را پشت سر بگذاردۀ بازار ايران بايد اوضاع گيج کنندباشد، 

جنبش ملی .  ديگری استۀاين که چنين امری ممکن است يا نه مقول. شود" دموکرات"سخ گو و داری بايد شفاف، پا

  !ژی روشن کنديپيشبرد و تحقق اين ستراتۀ اسالمی حاال بدون آيت هللا بايد تکليف خود را با نحو

  

   

 

 


