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سرمقاله
بازی دوگانه ترامپ
ادامه از صفحه یک
در همین اثنا ،ترامپ تحریمهای تازهای را
علیه مقامهای ایرانی اعالم کرد تا بهاینترتیب
ی ریابکوف» معاون وزیر
سخنان «سرگئ 
امورخارجه روسیه مصداق یابد .او گفت:
«اینکه آمریکاییان تهدید به تحریمهای تازه
میکنند و چنین برمیآید که آن را عملی هم
ت عمدی
خواهند کرد ،نشاندهنده یک سیاس 
و هدفمند برای افزایش تنش است ».در واقع
همانگونه که سخنگوی وزارت امورخارجه ایران
گفت ،تحریمهای تازه واشنگتن به معنای
توگو و یا به عبارت بهتر
بستن همه درهای گف 
دیپلماسی است.
توگو درحالیکه اصرار
دعوت ترامپ به گف 
دارد یک چماق بزرگ را در یک دست داشته
باشد و دست دیگرش را برای گفتوگو دراز
کند ،بیشتر به شوخی شبیه است تا ارادهای
که در آن نشانهای از طرح «برد ـ برد» به چشم
آید .مهمترین دلیل پرهیز تهران در قبول
ادعای او نیز همین است .هم ه ناظران بر این
پ نمیتواند همزمان به هردو
د که ترام 
باورن 
ی فشار حداکثری و پرهیز از
ف خود ،یعن 
هد 
جنگ با ایران دست یابد .تناقض در رفتار و
کردار دولت ترامپ ،تنها یک نتیجه روشن را
هشدار میدهد؛ اینکه با ادامه سیاستهای
تحریکآمیز کنونی ،منطقه هرچه بیشتر به
نقطه آتش نزدیک میشود.
جامعه جهانی و بهویژه قدرتهای غربی،
دالیل ایران را برای پسزدن دعوت ترامپ به
گفتوگو ،درک میکنند اما آنچه تاکنون رخ
ت فشار
داده بیشتر انفعال در برابر سیاس 
حداکثری است که اصلیترین هدف آن
تحریک سیستم عصبی ایران است .عصبیت
ایران زمانی بیشتر میشود که قدرتهای غربی
تنها خواستهای یکسویه را با ایران در میان
میگذارند ،درحالیکه تضمین روشنی را در
حمایت از این کشور برای کاهش فشارهای
اقتصادی و رفع مشکالت مربوط به صادرات
نفت و موانع بانکی ارائه نداده و همچنان
وعدههای امروز و فردا میدهند.
جامعه بینالمللی نمیتواند این واقعیت را
نادیده بگیرد که مسئول بنبست کنونی ترامپ
است و اوست که میخواهد گره را سرانجام با
دندان باز کند.

خبر
دبیر شورای عالی امنیت ملی:

گام دوم کاهش تعهدات برجامی
ایران از  ۱۶تیر ماه برداشته
میشود

امیر دریابان شمخانی دبیر شورای عالی
امنیت ملی از آغاز گام دوم کاهش تعهدات
برجامی ایران از  ۱۶تیر ماه خبر داد.
به گزارش ایرنا ،امیر دریابانعلی شمخانی،
نماینده مقام معظم رهبری و دبیر شورای
عالی امنیت ملی در یادداشتی اعالم کرد :با
نزدیک شدن به  ۱۶تیر ماه و آغاز گام دوم
کاهش تعهدات برجامی ایران ،فشار کشورهای
اروپایی برای وادارسازی کشورمان به تداوم
اجرای تعهدات پذیرفته شده در برجام بدون
انجام تعهدات متقابل سایر طرفها افزایش
یافته است.
وی با بیان اینکه بیانیه اخیر وزرای خارجه سه
کشور اروپایی که مصداق «وقاحت سیاسی»
است ،خاطرنشان کرد :بازی تحریمی ترامپ،
دو روی یک سکه است که نقوش آن پس از
گذشت یک سال از گفتوگوهای بیحاصل با
اروپا بیش از پیش در حال نمایان شدن است.
نماینده مقام معظم رهبری ادامه داد:
براساس تصمیم شورای عالی امنیت ملی از
 ۱۶تیر ماه گام دوم کاهش تعهدات برجامی
ایران در چارچوب بندهای  ۲۶و  ۳۶برجام با
جدیت آغاز خواهد شد تا کشورهایی که از
«صبر» جمهوری اسالمی برداشت ضعف
و بیعملی داشتهاند ،متوجه شوند که پاسخ
ایران به تجاوز پهپاد آمریکایی به مرزهای
هوایی با واکنش نسبت به تالش فریبکارانه
سیاسی برای محدودسازی حقوق مسلم مردم
ایران تفاوتی نخواهد داشت .رئیسجمهوری
اسالمی ایران در  ۱۸اردیبهشت ماه و همزمان
با سالگرد خروج غیرقانونی دولت آمریکا از
توافق هستهای و عدم اقدامات عملی از سوی
گروه  ۴+۱در تامین منافع ایران براساس برجام،
اعالم کرد که ایران برخی از تعهدات برجامی
خود را کاهش میدهد.
در این راستا ایران در مهلتی  ۶۰به شرکای
برجام فرصت تا نسبت به تامین منافع ایران
اقدام کنند و در غیر این صورت ،گام دوم
کاهش تعهدات برجامی ایران اجرا میشود.

سیاستروز
رئیسجمهوری:

نباید در زندگی خصوصی مردم مداخله کرد
به گزارش ایسنا ،حسن روحانی روز سهشنبه در دیدار با وزیر
و مدیران ارشد وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی گفت:
همه پزشکان ،پرستاران و مراکز بهداشتی در کنار دولت در طرح
بزرگ تحول سالمت سهیم هستند.
رئیسجمهوری با ابراز خرسندی از آغاز حرکت بسیار ارزشمند
در نظام سالمت و کاهش زمان و هزینه خدمترسانی به مردم،
افزایش دقت و جلوگیری از مفاسد ،گفت :امروز هزینههای
غیرضرور برداشته میشود و سالمت مردم بهتر تأمین خواهد
شد.
روحانی با اشاره به اینکه وقتی موردی در سیستم تشخیص
بدون ضرورت تکرار شود ،سالمت فرد در خطر قرار خواهد
گرفت ،تأکید کرد :دولت در بیمه تا اندازهای برای پرداختهای
هزینه و در بخشهای ضروری موظف هستند اما در بخشی که
بر مبنای سلیقه بیمار و پزشک بوده و از لحاظ علمی ضروری
نیست ،خود فرد باید هزینهها را پرداخت کند و دولت و بیمه در
این مورد مکلف نیستند.
رئیسجمهوری با اشاره به اهمیت ایجاد شادی و نشاط در
جامعه و اینکه بهداشت باالتر از درمان است ،افزود :بخشی از
این بهداشت مربوط به نشاط و امید مردم است و نباید چهره
گرفته مردم کسی را سرحال بیاورد و همه دستگاههای تبلیغاتی از
جمله روزنامهها ،صداوسیما و رسانهها باید به مردم امید دهند.
روحانی با تأکید بر اینکه نباید در زندگی خصوصی مردم
مداخله کرد و این مداخله باید در حد ضرورت قانونی باشد،
افزود :این مداخالت ضد بهداشت است و تذکر زیاد انسان را
کالفه میکند و تحمل هر انسانی حدی دارد.
رئیسجمهوری ضرورت وجود نشاط و سرزندگی در بین مردم
و جامعه را خاطرنشان کرد و افزود :این به معنای آن نیست که
اگر مشکالتی در کشور وجود داشت به مردم اعالم نکنیم ،بلکه
نباید آنان را مأیوس و در امانت خیانت کنیم.
روحانی با بیان اینکه در سالهایی که برجام به ثمر رسیده بود و
گشایشی ایجاد شده بود ،نیز عدهای اجازه ندادند ،مردم از ثمرات
آن لذت ببرند ،خاطرنشان کرد :از همان ابتدا شروع به ایرادگرفتن
کردند ،هنگامی که شرکتهای خارجی برای سرمایهگذاری به
کشور میآمدند ،میگفتند که چرا این شرکت آمده است و وقتی
میرفتند میگفتند که چرا رفتهاند؛ قرارداد میبستیم ،میگفتند
خیانت به عالم بشریت شده است و اگر قراردادی برهم میخورد
باز هم میگفتند خیانت کردهاند و در نهایت نگذاشتند که مردم
این گشایش را حس کرده و از آن لذت ببرند.
وی اظهار کرد :خوشبختانه کاری که آمریکا در این روزها انجام
میدهد به معنای ناموفق بودن حتمی برنامهها و شکست قطعی
آنان است و از لحاظ سیاسی ،هیچ تردیدی در آن وجود ندارد.
رئیسجمهوری افزود :امروز در هیئت حاکمه آمریکا یک

رئیسجمهوری خدمت به بیمار را وظیفهای انسانی و نه صرفا ً اداری دانست و با تاکید بر اینکه نشاط ،امیدواری و حفظ روحیه
مردم ،بخش مهمی از پیشگیری و درمان است ،اظهار کرد :ارتقای دقت در تشخیص ،بهبود خدمات سالمت و کاهش هزینههای
مردم؛ سه رکن اصلی خدمات بهداشتی و درمانی است.

یها
آمریکای 
دچار ناتوانی
ذهنی شدهاند
و امروز کاخ
سفید دچار
معلولیتذهنی
شده و نمیداند
چه کاری انجام
میدهد
سرخوردگی عجیب و سردرگمی بزرگ به وجود آمده است؛ آنها
سرخورده شدهاند ،چرا که هر اقدامی میکنند ،به نتیجه نمیرسد
و تأثیری ندارد به گونهای که آنها توقع داشتند کشور را در مدت 2
تا  3ماه برهم بریزند اما میبینند که هر اقدامی میکنند ،میبینند
ملت ایران مستحکمتر ،محکمتر ،سرزندهتر و با روحیه بهتر در
عرصههای مختلف حرکت میکند.
روحانی با بیان اینکه اخیرا ًآمریکاییها ،سردرگم شده و کارهای
عجیب و غریب انجام میدهند که تا به حال در دنیای سیاست
سابقه نداشته اظهار کرد :آنها دچار ناتوانی ذهنی شدهاند و امروز

«ابتکار» از دالیل ریزش بدنه اجتماعی جناحهای سیاسی گزارش میدهد

گروه سیاسی  -الهام برخوردار :جریانات و جناحهای سیاسی در ایران متاسفانه سیر
نزولی را طی چند سال اخیر در بین بدنه اجتماعی خود داشتهاند .جریاناصالحات با
توجه به اینکه در سه انتخابات گذشته پیروز میدان رقابت سیاسی در کشور شد اما
در سالهای اخیر با ریزش قابل توجهی در بدنه و سرمایه اجتماعی خود روبهرو شده
است .فعاالن و نخبگان سیاسی این جریان برای برونرفت از این مرحله و نیز جلوگیری
از ریزش در بین بدنه اجتماعیاش راهکارها و نظریات متفاوتی را بیان میکنند از جمله
مشارکت مشروط در انتخابات و نیز شفافیتسازی در عمالکرد خود.
مهدی مطهرنیا ،استاد دانشگاه اما میگوید :امروز هر دو جناح سیاسی اصالحطلبان و
اصولگرایان از پایگاه اجتماعی وسیعی برخوردار نیستند .این استاد دانشگاه معتقد است
که جریانهای سیاسی باید به رفراندوم درونجناحی دست بزنند.
مهدی مطهرنیا ،استاد دانشگاه و فعال سیاسی با بیان اینکه دوران اصالحطلبی
ی ضمنی بر
و اصولگرایی به پایان رسیده است ،به «ابتکار» میگوید :اینها داللتها 
موجودیت یک فضای سیاسی عینی بر نظام جمهوری اسالمی هستند .به بیان دیگر در
چهار دهه گذشته پس از پیروزی انقالب اسالمی و بعد از آنکه جناحهای سیاسی موجود
در کشور در نظام جمهوری اسالمی ایران در فرآیند نهادینه شدن انقالب از متن به
حاشیه رانده شدند و جناحهای چپ و راست اسالمگرا تبدیل به چپ و راست در غالب
روحانیت و روحانیون شدند ،ما شاهد شکلگیری خرد ه جناحهای گوناگونی بودیم .این
خرده جناحها در طی سه دهه گذشته در نوسانات گوناگون قرار گرفتند.
این استاد دانشگاه میافزاید :امروز دیگر نه اصولگرایان و نه اصالحطلبان از پایگاه
اجتماعی وسیعی برخوردار نیستند .ریزش اصالحطلبان بعد از سال  96شروع ش د و
ریزش اصولگرایان نیز از سال  1388شروع شده است .اصولگرایان علیرغم آنکه در
ماجرای سال  1388به قول خودشان توانستند فتنه را جمع کنند اما قادر نبودند ماجرای
 88را در داخل نیروهای اجتماعی حل کنند ،بلکه به جمع کردن آن بسنده کردند .لذا
پایگاه مشخص اصولگرایان با رای معین نیز دچار نوسان شدید شده است و اکنون حتی
در پایگاه اصولگرایان نیز نوعی پشتوانه اجتماعی متزلزل دیده میشود که در خانواده
متدین معتقد به اصولگرایی شکاف ایجاد کرده است.
سخنان رئیس دولت اصالحات تاییدی بر ریزش در جریان اصالحات است
وی در ادامه بیان میکند :بعد از اصولگرایان ،اصالحطلبان توانستند بعد از سالهای

کاخ سفید دچار معلولیت ذهنی شده و نمیداند چه کاری انجام
میدهد.
روحانی تأکید کرد :ما به دنبال تحقیر آمریکا نیستیم ،اما این
اقدام ،موجب ایجاد روحیه بزرگ برای ملت ایران شد و ثابت کرد
که ما توانمندی الزم را در مقابله با تهدید دشمنان دارا هستیم.
رئیسجمهوری ادامه داد :این اقدام نمونه بارزی از این است
که «میگوییم از آمریکا ترسی نداریم ،اما صبری راهبردی خواهیم
داشت» ،یعنی متجاوز در حریم هوایی کشور ما پس از چند
دقیقه منهدم میشود و این نشاندهنده قدرت ما است.

روحانی تأکید کرد :صبر ما تا ابتدای خط قرمزهای ماست و
مرزهای کشور خط قرمز ماست و وقتی هواپیمایی از مرزهای ما
عبور میکند ،از خط قرمز ما عبور کرده و اجازه دفاع از خود
داریم.
وی با اشاره به اقدام اخیر آمریکا در اعمال تحریمهای جدید،
علیه جمهوری اسالمی ایران ،گفت :تحریم باالترین مقام
سیاسی ،اجتماعی ،دینی و معنوی یک کشور که نهتنها رهبر
ایران ،بلکه رهبر عاشقان انقالب اسالمی و مسلمانان و شیعیان
در سراسر جهان است ،اقدامی مضحک و وقیحانه است.
رئیسجمهوری افزود :امروز جمع کثیری از مردم در لبنان،
سوریه ،افغانستان ،پاکستان ،هند و سایر نقاط جهان اعم از
شیعه و غیرشیعه ،عالقهمند ،عاشق و مطیع فرامین رهبر معظم
انقالب هستند و اینکه یک انسان عقل خود را از دست داده و
دست به اقدامی وقیحانه بزند ،خندهدار است.
روحانی با اشاره به اینکه آمریکا در تحریم جدید خود تصرف
اموال رهبری را عنوان کرده است ،گفت :اموال رهبری تنها یک
حسینیه و یک خانه ساده است؛ رهبر ایران مانند سایر رهبران
دنیا نیست که در حسابهای خارجی خود میلیونها دالر داشته
باشد که بخواهند آن را تصرف و یا مسدود کنند.
رئیسجمهوری ادامه داد :این نشان میدهد که دشمن ملت
ایران امروز در یک شرایط و رفتار غیرعادی قرار گرفته است و این
اقدامات روحیه مردم را افزایش داده و مردم میفهمند که دشمن
از مسیر عقالنی به طور کامل خارج شده است .روحانی سردادن
شعار مذاکره از سوی آمریکاییها و تصمیم به تحریم وزیر خارجه
ایران همزمان با آن را نشان از دروغگویی دشمنان ملت ایران
دانست و گفت :آمریکاییها خودشان بالفاصله دروغگویی خود
را ثابت کردند ،چرا که اگر به دنبال مذاکره بودند از شرایطی که
بهواسطه مذاکره به وجود آمده بود ،خارج نمیشدند.
رئیسجمهوری با اشاره به مذاکرات فشرده و طوالنیمدت
ظریف به عنوان وزیر خارجه جمهوری اسالمی ایران با وزرای
خارجه آمریکا از جمله تیلرسون ،گفت :آمریکاییها خود عهد و
پیمانشان را زیر پا گذاشتند و امضای خود را باطل کرده و اعالم
کردند که دنیا نمیتواند به آنها اعتماد کند و هیچ اعتباری برایشان
باقی نمانده است .در این شرایط چگونه آنها توقع دارند که مجددا ً
و از ابتدا با ایران مذاکره کنند.
رئیسجمهوری با اشاره به اینکه آمریکاییها تا به امروز اعالم
میکردند که با دولت ایران مخالف هستند ،اما به ملت ایران
با عبارات زشت و تروریست خواندن توهین کردند ،خطاب به
دولتمردان آمریکا خاطر نشان کرد :هدف شما به زانو درآوردن
ملت و نظام بزرگ ایران است ،اما بدانید هر چه در این مسیر
جلوتر بروید سرخوردهتر شده و هر راهی را که انتخاب کنید ،در
نهایت به بنبست خواهید رسید.

رفراندوم درونجناحی تنها راه جریانهای سیاسی

 94 ،92و  96با ایجاد فضای مناسب همگرایی میان خود و اعتدالیون و راستگرایان
منطقی وارد اریکه قدرت شوند .اما با توجه به اینکه نظام حکومتی در پذیرش
اصالحطلبان به عنوان نیروهای جدی در جهت بازگشت به پستهای گوناگون و اجرای
دولتی و فرادولتی از خود مقاومت نشان داد یا اگر اصالحطلبان نیمبندی در سیر حرکت
از سال  92تا کنون در جایی پست گرفتند ،زمینههای فعالیت آنها چندان مناسب نبود
و چون اصالحطلبان نیز خود دچار نوعی فرتوتی درونی از منظر کادرسازیهای جدید
قرار گرفته بودند ،ما شاهد شکلگیری یک وضعیت واگرایی نسبت به اصالحطلبان در
سالهای اخیر به ویژه از سال  96به بعد هستیم چرا که اساسا اصالحطلبان جوان و
الیههای گوناگون اجتماعی در آن ژنرالهای اصالحطلب را در حمایت از حسن روحانی و
استمرار تالش آنها برای حمایت از بدنه اصالحات و همچنین انجام فعالیتهای سازنده
در جهت جذب مردم با نظم شدید روبهرو کردند .لذا ریزش نیروهای اصالحطلب نیز
به خوبی هویدا شد ،تا جایی که رهبر اصالحات خود بر این نکته به وضوح اعتراف کرده
و تحت عنوان اینکه دیگر «تکرار میکنم» نیز جواب نمیدهد به گونهای این پیام را به
جامعه میفرستد که درواقع ما دیگر نمیتوانیم با توجه به وضع موجود دلخوش به تغییر
و تحول از منظر اصالحی در حوزه حکومتی باشیم.
مطهرنیا تصریح میکند :آنچه اکنون در جامعه ملی دیده میشود این است که
دوران اصولگرایی و پس از آن اصالحطلبی با شیوههای قدیمی آن تمام شده است.
در ادامه شیوه جدیدی که بتواند جایگزین آن شود در ادبیات سیاسی ملزم به نظام
جمهوری اسالمی ایران نمیتواند زمینهپرور احیای مرتبه رفیع آن در گذشته باشد.
لذا ما میبینیم که ریزش اصالحطلبان در سبد اصولگرایان قرار نمیگیرد و سبدهای
حاشیهای نیز استعداد جلب و جذب آنها را ندارند .ما میبینیم که پوششهای
متفاوتی در این زمینه صورت میگیرد؛ نواصولگرایی و نواصالحطلبی به شیوههای
متفاوت مطرح میشود اما چون پایه و داللت عینی آن در ذهن مردم و نیروهای
گوناگون اجتماعی با چالشهای جدی و مسائل عمده روبهرو است این نواصولگرایی
و اصالحطلبی نیز پاسخگو نیست .لذا میبینیم که گرایشهای رقیب بیرون نظام
جمهوری اسالمی در الیههای گوناگون اجتماعی شانس بیشتری نسبت به گذشته
در فضای سیاسی و زیر پوست جامعه ملی پیدا کردهاند .از این جهت هرچه ضعف
اصولگرایی و اصالحطلبی در پاسخگویی به خواستهها و نیازهای مردمی بیشتر بروز

میکند جریانات بیرون نظام جمهوری اسالمی در جذب نیروهای اجتماعی موفقتر
هستند.
نقد درونی و خودانتقادی راهکار جناحهای سیاسی در این شرایط است
این استاد دانشگاه تاکید میکند :هر دو جناح باید به نقد درونی خود روی بیاورند و در
مسیر خودانتقادی خویش ،زمینههای بازشکافی گفتمان دیگری را فراهم سازند .من از
سال  1390به بعد تحولخواهی را مطرح و اعالم کردم تحولخواهی تنها مسیر مجزایی
است که با اصالحطلبی با تکیه بر نیروهای اجتماعی به جای قدرت حکومتی است .اصالح
و رفرم در زبان انگلیسی در ساختار قدرت از مرکزیت قدرت آغاز میشود .از این جهت
است که دو پدیده سیاسی تحت عنوان اصالحات و کودتا را تحت عنوان انقالبهای
کاخی میشناسند .چرا که اصالحطلبان مانند کودتاچیانی شناخته میشوند که در درون
ساختار قدرت بودن تمسک به زور و قوای قهریه خواهان تغییر و تحوالت عمده موجود
در سازمان دهی قدرت و نحوه اعمال آنها در مجموع در حوزه سیاست هستند .اما این
تغییر و تحوالت نه ابزار نظامی و رودررویی با قدرت برتر موجود در یک نظام بلکه با
همکاری با قدرت برتر موجود در یک نظام بدون اعمال خشونت در جهت پاسخگویی به
نیازهای مردمی را دنبال میکنند.
اصالحطلبان وارد بازیهای سیاسی در عرصه انتخابات شدند
وی تصریح میکند :اصالحطلبان در سالهایی که قدرت را در دولت اول و دوم
اصالحات در دست داشتند تالش کردند تا در ساختار باقی مانده و در کنار قدرت برتر
موجود در این ساختار حکومتی ،یعنی قبول اصل والیت و تمسک به آن و همچنین
تجهیز قوای خود در حمایت از قانون اساسی و ساختارها و نهادهای برخاسته از آن زمینه
تغییر و تحول سیاسی در ایران را با توجه به اراده حکومتی و نزدیکی به این اراده اعمال
کنند .اما این امر با استقبال کمی روبهرو شد و سپس رویارویی آنها در سال  1388با
نیروهای فرادولتی در عرصه انتخابات منجر به بازتعریف مفهومی به نام فتنه شد که یک
دهه فضای سیاسی ایران را دربر گرفت .اکنون اگرچه کمتر به کار برده میشود اما در
عمل موجب شد که نیروهای بسیاری در بدنه نظام جمهوری اسالمی ایران ریزش کرده و
بدین ترتیب اصالحات با تکیه بر حکومت پاسخگو نباشند .اشتباه اصالحطلبان در این بود
که با توجه به این مانع به جای تکیه بر نیروهای اجتماعی ،بر ایجاد یک فضا در بازیهای
سیاسی در عرصه انتخابات تالش کردند.
این استاد دانشگاه میافزاید :با بیان اینکه اصالحطلبان اگر چه در سال  92تا 96
پیروزیهایی به دست آورند که قابل تامل بود ،تصریح میکند :باید توجه داشت که به
دست آوردن این پیروزیها با بازی سیاسی در عرصه انتخاباتی و بده بستانهای پشت
پرده در الیههای دوم و چهارم حکومتی منجر شد تا از یک طرف نیروهای اجتماعی را
از دست بدهند .از طرف دیگر با زد و بندهای سیاسی در عرصه انتخاباتی در الیههای
سوم و چهارم حکومتی پس از فوت آیتالله هاشمی رفسنجانی به عنوان یک حامی در
درون حکومت ،منجر به این شود که هم اکنون نه از طرف الیههای اول و دوم حمایت
شوند و از طرف دیگر نیروهای اجتماعی خود را از دست بدهد.
مطهرنیا میافزاید :مسئله دیگر اصالحطلبان نوع برخود آنها با درخواستها و
تالشهای گروههایی از نیروهای اجتماعی بود که در سالهای  96و  97و تا حدودی
 98با اعتراضهای گوناگون صنفی و سندیکایی به میدان آمدند و بعضی از عناصر
اصالحطلب عنوانهای متفاوتی به آنها دادند که منجر به واگرایی پشتوانه اجتماعی و
مدنی از آنها شد .اگرچه ممکن است این اعتراضها نقدهایی را برانگیزد اما عنوان دادن
شورش و طغیان به آنها منجر شد که نوعی واگرایی میان نیروهای اصالحطلب با بدنه
آن نیز تشدید شود .بنابراین ادامه این وضعیت میتواند از یک طرف نیروی اجتماعی
باقیمانده طرفدار اصالحطلبان را از میدان خارج کند و از طرف دیگر با خارج شدن این
نیروی اجتماعی درصورت مثبت شدن وضعیت از منظر سپهر کلی سیاست ،منجر به
حذف بسیار ساده و راحتتر آن توسط الیههای مرکزی قدرت در ساختار نظام جمهوری
اسالمی ایران شود .اصالحطلبان میتوانند به جای تمسک به رفراندوم ملی به رفراندوم
بزرگ درون جناحی دست بزنند.

