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 .Iran's M  آئينۀ ايران

  
  مھران زنگنه

 ٢٠١٨ جنوری ٠٨
  

  ١ی شدن ايران را بگيريمئ جلو سوريه
مريکا و متحدينش که ای ھا کنند با سياست  کسانی که تحوالت سياسی و اجتماعی در ايران و منطقه را دنبال میًطبعا

يکی . و انتقال جنگ به داخل ايران خالصه کرد، آشنا ھستند» تغيير رژيم«را در سياست نئوکلونياليسستی  توان آن می

توان و بايد به عنوان يکی  به اين سياست در مورد ايران می. ايم از اشکال تحقق اين سياست را در منطقه در سوريه ديده

طلب، مجاھد، حزب  بر اساس تمام اطالعات و اخبار جاری نيروھای سلطنت.  ايران نگريستۀدر آتيثر ؤھای م لفهؤاز م

دھی خود  حال سازماندمکرات کردستان، و بخشی از اصالح طلبان خارج از کشور خواھان اجرای اين سياست و در

  .برای تحقق اين سياست ھستند

 حق مردم هو ترس از آن بر مبارزات ب) کی از سناريوھای ممکنبه عنوان ي(انداز وحشتناک  وجود و امکان اين چشم

تواند باعث ترديد در حمايت و دخالت  ی شدن میئ سوريهبه اين اعتبار که اين بار ترس از . ايران اثر منفی دارد

  .آزاديخواھان در مبارزات مردم برای تحقق آزادی و عدالت اجتماعی گردد

بايد ضمن شرکت و دخالت فعال در روند  گر چه صحيح است اما کافی نيست، و میکه ايران سوريه نيست، ا گفتن اين

در اين ميدان نيروھای ايرانی . ثر کردؤ مۀمريکا مبارزاجاری برای برچيدن نظام ظلم در ايران با سياست نئوکلونيال 

ين مبارزه از مجرای دامن زدن به ا. توانند و بايد نقش اصلی را ايفاء بکنند ويژه اروپا میه موجود در خارج از کشور ب

ويژه اروپا ه اگرچه نيروھای صلح طلب در غرب و ب. شکافی که در غرب در قبال ايران موجود است، ميسر است

توان انتظار  ھای ايدئولوژيک دولتی در غرب نمی ی دستگاهئنفسه با جنگ مخالفند، اما با توجه به کارکرد و کارآرا فی

 ۀ به نتيجًدوستی و نفرت از جنگ در مردم، اگر چه الزم است، اما بتواند الزاما دادن انسانداشت که مخاطب قرار 

يکی از نتايج . مريکا برای مردم اروپا مطرح شودا» تغيير رژيم«بايد نتايج واقعی و ملموس سياست . دلخواه منجر شود

. زدگان اين بار ايرانی به اروپاست جنگی کردن ايران برای مردم اروپا عبارت است از موج جديد ئ واقعی سوريه

مريکا، اسرائيل و عربستان و بردن جنگ به داخل اای که در نھايت تک تک اروپائيان در صورت تحقق سياست  ھزينه

خواھد و حاضر نيست و نبايد  اش، نمی ی، صرفنظر از گرايش سياسیئبه زعم من ھيچ اروپا. ايران خواھند پرداخت

کنند با نشان  بايد تمام جرياناتی که از مبارزات مردم ايران حمايت می. اسرائيل را بر عھده بگيرد-مريکاا سياست ۀھزين
                                                 

اين نوشته فقط به منظور مطرح کردن يک پيشنھاد عملی . ه در دست نگارش است به مسائل جاری پرداخته خواھدای ک  در نوشتۀ جداگانه 1
  .شود نوشته شده است و به سبب عاجل بودن مسأله منتشر می
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مريکا خواھند پرداخت، با بسيج مردم اروپا عليه اھا به خاطر سياست  یئای که اروپا دادن اين امر به مردم اروپا و ھزينه

مردم اروپا . مريکا بدل به خزان بشوداھای   دخالتۀواسطه سياست مذکور نگذارند بھار ايرانی، ھمچون بھار سوريه ب

بايد  ما می. اسرائيل را کاھش دھند-مريکاای کردن ئ  به سياست سوريهشان توانند به طرق مختلف امکان پيوستن دولت می

وپا خطر زدگان احتمالی ايرانی به ار اين خطر که واقعی است را نشان دھيم و با نشان دادن تصوير موج ھجوم جنگ

ی شدن ايران و امکان آن را ئ رس از سوريهتوان ت در عين حال و به اين ترتيب می. دخالت غرب را حداقل کاھش دھيم

کاھش داد و مانع کارکرد ايدئولوژيک ترس به عنوان يکی از موانع دخالت و حمايت از مبارزات مردم ايران برای 

  .آزادی و عدالت شد

  


