اﻧﻘﻼب ﮐـﺮدن ،ﯾـﺎ اﻧﻘﻼب ﺳـﺎﺧﺘﻦ!؟
ﻣﺴﺌﻠﻪ اﯾﻦ اﺳﺖ!
اﻧﻘﻼب در ﻧﻘﻄﻪ ﻣﻘﺎﺑﻞ رﻓﻮرم ،ﺧﯿﺰﺷﯽ ﺧﻮدﺟﻮش و درون ﺟﻮش و ﻓﺮاﮔﯿﺮ
ﻧﺰد ﻣﻠﺘﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻓﺼﻞ ﻣﺸﺘﺮکﺷﺎن رﻧﺠﻮری ﻧﺎﺷﯽ از ﺑﺪﺟﻮری ﻧﻈﻢ ﻣﻮﺟﻮد
ﺑﻤﻨﻈﻮر ﺗﺤﺼﯿﻞ ﻧﻈﻢ ﻣﻄﻠﻮبﺷﺎن اﺳﺖ.
ﺗﺒﺎﯾﻦ اﻧﻘﻼب و رﻓﻮرم را ﻣﯽ ﺗﻮان در دﻧﯿﺎی ﺷﯿﻤﯽ ﺑﺎ ﺗﺒﺎﯾﻦ ﻋﻤﻞ
اﮐﺴﯿﺪاﺳﯿﻮن و ﻣﻮﺗﺎﺳﯿﻮن ﺷﺒﯿﻪ ﺳﺎزی ﮐﺮد .ﺑﺮ اﯾﻦ ﻣﻨﻮال ﻣﻨﻄﻖ اﻧﻘﻼب
ﺑﻪ ﻣﻮﺗﺎﺳﯿﻮﻧﯽ ﻣﯽ ﻣﺎﻧﺪ ﮐﻪ ﭘﺪﯾﺪه را از ﺣﯿﺚ ﺧﺼﻠﺖ و ﺻﻔﺎت ﺑﺸﮑﻠﯽ درون
ﺟﻮش دﭼﺎر اﺳﺘﺤﺎﻟﻪ و ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﺤﺘﻮاﺋﯽ و دﻓﻌﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .ﺑﺮﺧﻼف ﻓﺮآﯾﻨﺪ
اﮐﺴﯿﺪاﺳﯿﻮن ﮐﻪ ﺑﺎ »ﺣﻔﻆ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻣﻮﻟﮑﻮﻟﯽ« ﺳﻮژه ﻣﺤﮑﻮم ﺑﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮ
ﻣﯽﮔﺮدد.
اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان ﻧﯿﺰ ﺑﺎ ﻟﺤﺎظ ﺗﻤﺎم اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎی رﯾﺨﺖ ﺷﻨﺎﺳﺎﻧﻪ و
ﻣﻌﺮﻓﺖ ﺷﻨﺎﺳﺎﻧﻪ ﺗﮑﺎﻧﺸﯽ ﺳﺎﺧﺘﺎرﺷﮑﻨﺎﻧﻪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻧﻄﻔﻪاش در ر َﺣ ِﻢ
»ﻧﺎﮐﺎرآﻣﺪی رژﯾﻢ ﭘﻬﻠﻮی« ﻣﻨﻌﻘﺪ و ﺑﺪون ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺳﺰارﯾﻦ ﺑﺼﻮرت ﻃﺒﻌﯽ
و ﺑﻮﻣﯽ رﺷﺪ ﮐﺮد و ﺑﻤﻮﻗﻊ ﻧﯿﺰ ﺑﺼﻮرت ﻃﺒﯿﻌﯽ ﻣﺘﻮﻟﺪ ﺷﺪ.
آﻧﯽ ﮐﻪ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺎ ﺣﻤﺎﯾﺖ و ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ آﻣﺮﯾﮑﺎ از ﻃﺮﯾﻖ ﺗﺤﺮﯾﻢﻫﺎی
اﻗﺘﺼﺎدی و ﻟﺠﺴﺘﯿﮏ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﯿﺪاﻧﯽ و اﯾﺮاﻧﯽاش در داﺧﻞ و ﺧﺎرج از
ﮐﺸﻮر ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪﻫﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد ﻫﺮ ﭼﻪ ﮐﻪ ﻫﺴﺖ اﻧﻘﻼب ﻧﯿﺴﺖ و ﮐﻮﺷﺸﯽ را ﻣﯽ
ﻣﺎﻧﺪ ﺗﺎ از ﻃﺮﯾﻖ ﺗﺤﻤﯿﻞ ﺑﺤﺮان ﻣﻌﯿﺸﺖ و ﻧﺸﺎﻧﺪن ﺷﻬﺮوﻧﺪ در زﻣﯿﻦ
اﺳﺘﯿﺼﺎل و ﻓﻼﮐﺖ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ را از درون ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ آﻧﺘﺮوﭘﯽ
ﮐﻨﺪ.
ﻧﻘﺸﻪ واﺷﻨﮕﺘﻦ ﺑﺮای ﺗﺤﻘﻖ ﻓﺮوﭘﺎﺷﯽ در دﺳﺘﻮر ﮐﺎرش ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺷﺒﯿﻪ ﺳﺎزی
ﺷﺪه از »ﺗﺮاژدی ﮐﺮﺑﻼ« اﺳﺖ.
واﺷﻨﮕﺘﻦ ﺑﺠﺎی اﻧﻘﻼب ﮐﺮدن در اﯾﺮان ﺑﺪﻧﺒﺎل اﻧﻘﻼب ﺳﺎﺧﺘﻦ در اﯾﺮان
اﺳﺖ و ﭼﻮن ﻣﯽ داﻧﺪ »اﻧﻘﻼب« ﺳﺎﺧﺘﻨﯽ و »ﺑﻔﺮﻣﻮده« ﻧﯿﺴﺖ ﻻﺟﺮم ﻣﯽ ﮐﻮﺷﺪ
ﺑﺎ ﻟﻘﺎح ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ ﺷﻬﺮوﻧﺪ اﺳﯿﺮ ﻣﻌﯿﺸﺖ ﺷﺪه در اﯾﺮان را »ﮐﻮﻓﯽ ﺳﺎزی«
ﮐﺮده ﺗﺎ در ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺑﺰﻧﮕﺎه ﺑﺎ ﺗﻮﺳﻞ ﺑﻪ ﺳﻨﺖ »ﺷﻤﺮاﻧﮕﯽ« ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ
را ﻓﺮوﭘﺎﺷﯽ ﻧﻤﻮده و ﺑﺪﯾﻦ ﻃﺮﯾﻖ ﻧﻮزاد ﻧﺎﻗﺺ اﻟﺨﻠﻘﻪاش را در ﺳﺎﺧﺘﺎر
ﺳﯿﺎﺳﯽ اﯾﺮان ،ﺳﺰارﯾﻦ ﮐﻨﺪ.
ﺑﺮ اﯾﻦ ﻣﻨﻮال اﭘﻮزﯾﺴﯿﻮن در اﯾﺮان اﺳﻢ ﻣﺴﺘﻌﺎر روﻧﺪ ﮐﻮﻓﯽﺳﺎزی از
ﺷﻬﺮوﻧﺪان اﺳﺖ ﺗﺎ از اﯾﻦ ﻃﺮﯾﻖ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺷﻬﺮوﻧﺪان را ﺑﻪ ﺻﺮاﻓﺖ ﺧﺴﺘﮕﯽ
از ﻣﻘﺎوﻣﺖ و ﭘﺬﯾﺮش زﻋﺎﻣﺖ آﻣﺮﯾﮑﺎ دﻻﻟﺖ ﮐﻨﻨﺪ.
ﺗﺤﻤﯿﻞ »ﺑﺤﺮان ﻣﻌﯿﺸﺖ« ﯾﮕﺎﻧﻪ ﮐﺎرت ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪ آﻣﺮﯾﮑﺎ در اﯾﻦ »اﻧﻘﻼب
ﺳﺎﺧﺘﻦ« ﻧﯿﺴﺖ و ﺑﺮگ ﺑﺮﻧﺪه دوم آﻣﺮﯾﮑﺎﺋﯽﻫﺎ اﻟﺘﻔﺎت اﯾﺸﺎن ﺑﻪ ﮐﺎرآﻣﺪی

»ﺳﻨﺖ ﺷﻤﺮاﻧﮕﯽ« در ﻣﺼﺎف ﻣﺰﺑﻮر اﺳﺖ.
ﺷﻤﺮاﻧﮕﯽ ﺗﺎﻟﯽ ﻓﺎﺳﺪ ﻧﻔﻮذ اﻣﯿﺮاﻧﯽ در اﻧﺪازه »ﺷﻤﺮ اﺑﻦ ذیاﻟﺠﻮﺷﻦ« ﺑﻪ
ﺑﺪﻧﻪ ﺣﮑﻮﻣﺖ »ﻋﻠﯽ اﺑﻦ اﺑﯿﻄﺎﻟﺐ« در ﮐﻮﻓﻪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺳﺎﻟﻬﺎ ﺑﻌﺪ ﺗﻮاﻧﺴﺖ
ﺑﻪ اﻋﺘﺒﺎر ﮐﺎرﯾﺮ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺧﻮد ﺑﺎ ﺑﻪ ﺷﻬﺎدت رﺳﺎﻧﺪن »ﺣﺴﯿﻦ اﺑﻦ ﻋﻠﯽ«
اﻧﻘﻼب رﺳﻮل اﻟﻠﻪ در ﻣﮑﻪ را ﺑﻌﺪ از ﻫﻔﺘﺎد ﺳﺎل ﺑﺎ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ در ﮐﺮﺑﻼ
ذﺑﺢ ﮐﻨﺪ.
ﺗﺮاژدی ﮐﺮﺑﻼ ﻓﺮﺟﺎم ﻣﺤﺘﻮم ﻧﻔﻮذ ﺷﻤﺮﻫﺎ در ﺣﻠﻘﻪ ﺣﮑﻮﻣﺖ »ﻋﻠﯽ اﺑﻦ
اﺑﯿﻄﺎﻟﺐ« ﺑﻮد ﮐﻪ اﯾﻦ ﻓﺮﺻﺖ را ﻓﺮاﻫﻢ ﮐﺮد ﺗﺎ ﻫﻔﺘﺎد ﺳﺎل ﺑﻌﺪ ﯾﺰﯾﺪﯾﺎن
را ﺑﺎ ﻧﻔﻮذﯾﺎن ﻋﻠﯿﻪ اﻧﻘﻼب رﺳﻮل اﻟﻠﻪ ﺑﻪ ﻫﻢ اﻓﺰاﺋﯽ ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ.
اﻣﺮی ﮐﻪ ﺣﺴﺐ ﻇﻮاﻫﺮ ﺑﺎر دﯾﮕﺮ و اﯾﻦ ﺑﺎر در دﺳﺘﻮر ﮐﺎر ﮐﺎخ ﺳﻔﯿﺪ و
اﭘﻮزﯾﺴﯿﻮن ﮐﻮﻓﯽ و ﺷﻤﺮان ﻧﻔﻮذی در ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ ،ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ!

