
برای همایش اتحاد جمهوری خواهان                              

 

 توماس.این مقاله را توماس شمیدینگر برای همایش چهارم اتحاد جمهوری خواهان نوشته است
 او مسئول یک سازمان برای توسعه. شمیدینگر در دانشگاه وین علوم سیاسی تدریس می کند 

ست   هم اکنون این سازمان در مناطق کرد نشین عراق و ترکیه و. مناطق کم رشد در جهان ا
همچنین در آمریکای لتین مشغول فعالیت است

احمد هاشمی                                                                                            

!دوستان گرامی

 از من تقاضا شد که چکیده ای از نظراتم را در رابطه با اوضاع کنونی در ایران و عکس العمل های
. دیگری را تهیه نماییم جهانی پیرامون این اوضاع و همچنین نکات کاربردی

 ه تحقیقاتی به عراق از آنجائی که در اثنای کنگره شما ّبرای تکمیل و به پایان رساندن چند پرو ژ
  با عرض معذرت تا آنجائیکه وقتم به من آنقدر اجازه می دهد فقط چند نکته کوتاه مسافرت می کنم،

.را در این جا می توانم بازگو کنم

ین رژیم  تی و در پی آن سرکوب مردم توسط ا قلب انتخابا یران علیه ت  حرکت شجاعانه مردم ا
  آنقدر برای من اهمیت دارد که با توجه به وقت ناچیزم در این لحظه بر آن شدم تا با طرح استبدادی،

.نکاتی چند، با شما به گفتگو بشینم

به عنوان یک محقق سیاسی. من یقین دارم که شما بیشتر ازمن از تکامل اوضاع ایران آگاه هستید  
لعات من نیست، نمی خواهم توضیح غیر ایرانی یران در صدر مطا ینکه ا ا توجه به ا و همچنین ب  

احمدی نژاد بدهم زیرا شما با تجربه های تلخ خود از- بیشتری در رابطه با ماشن سرکوب خامنه ای  
. وقایع تاسف بار، بیشتر آگاه هستید این

  عکس العمل های جهانی و چند نکته ای را که بگمان  نکاتی چند در رابطه با از این رو می خواهم
.من در پی تغییر این سیستم برای آینده ایران اهمیت حیاتی دارد مورد بحث قرار دهم

 

ابتدا در باره عکسل العمل جهانی

 اینکه مورد پسند ما باشد یا نباشد ، واقعیت این است که در لحظه کنونی در مجامع بین المللی
.حساسیت نسبت به تکامل تحولت سیاسی در داخل ایران بسیار کاهش یافته است

 فعالیت رسانه ای در اروپا و آمریکا و در تحلیل نهایی در تمامی جهان سرمایه داری براین مبنا استوار
.است که آنها در مورد مسائلی بیشتر می نویسند که بر میزان فروش شان بیافزاید

.از این رو برای آنها سو ژه جنجالی نو بیشتر از یک مبارزه طولنی در ایران اهمیت دارد

 اینکه در ایران در لحظه فعلی هنوز اعتراضات ادامه دارد یا نه برای رسانه های عمومی چندان جالب
.نیست

  حائز اهمیت است از در حال حاضر مسئله اتمی ایران برای رسانه های عمومی بین المللی بیشر
 این رو اپوزیسیون در ایران نباید به هیجوجه به خارج تکیه کند تغییر سیبستم در ایران کار مردم ایران

.است

  با محتوای معین و انتقال  به ی ارتباطاتی راهبردی با این وجود عاقلنه است که بطور سیستماتیک
 برای این کار رسانه ها بسیار مهم هستند و در این راه عاقلنه است. آن به جامعه جهانی فکر شود

. با تک تک روزنامه نگاران ارتباط برقرار کرد و آنها را به اطلعات مجهز نمود که

 حداقل این موضوع هم مهم است که اشکال متنوعی از اکسیون ها را باید برگزید تا پیام لزم را به
 غیر ایرانی ها به توان رساند و در ضمن آنها نباید تکراری باشند و همیشه موضوع تازه ای را در بر

.داشته باشند تا قابل درج در رسانه ها باشند

  به اروپائی ها مسئله جدال های درونی  اخبار مورد نظر اپوزیسیون ایران، یک مانع مهم برای انتقال



 مهمترین مشکل در این مسیر از یکسو نیروهای طرفدار سلطنت و از سوی. اپوزیسون می باشد
 می باشند  دیگر مجاهدین مستقر درعراق که به جنایات جنگی متهم هستند

  جهت  و چپ در راستای  همچنین در گیری های جریان های درونی دمکرات و لیبرال در این شرایط
 در اینجا برای من برخورد مثبت، برای فعالیت مشترک.  غیر قابل فهم است گیری های اساسی نیز

.مهم است

  به دلیل اوضاع تاریخی ایران برای من قابل فهم است اما اختالفات جریان های درونی جبش چپ
 اینکه این نیرو ها در جهت گذار به دموکراسی در ایران نمی توانند با هم فعالیت کنند نگران کننده

.می باشد

 در شرایط تاریخی که امروز، ایران در آن قرار دارد باید نیرو های دموکرات و چپ و لیبرال سایه روشن
یک یا با های نظری و تاریخی خود را به کناری اندازند این بدان معنی نیست که آن را فراموش کنندو  

  و نوک قلم قابل حذف هستند اما آنها نباید مانعی برای رسیدن به حداقل های مشترک باشند
ضرورت روز است  احمدی نژاد همچنین از دیدگاه رئال سیاسی ائتلف با اصلح طلبان علیه .

  افکار عمومی جهانی تنها منحصر به اروپا و آمریکا که رهبران آنها عمدتا منافع خود را دنبال می کنند
 نمی شود، بلکه همسایگان مستقیم ایران که در آنجا حساسیت نسبت به ایران بیشتر است جزء

.افکار عمومی محسوب می شوند هرچند این همسایگان عمدتا در گیر مسائل درونی خود هستند

 در ترکیه و عراق و پاکستان مجموعه بزرگی از نیرو های کثرت گرا و رسانه های آزاد موجود است که
.اپوزیسیون ایران باید به تواند به کمک آنها پیام خود را منتقل کند. ارتباط مستقیم با مردم خود دارند

 در آمریکای لتین در اشکال متنوعی ،.  ارتباط با آمریکای لتین دشواری خاص خود را دارد مطمئنن
 دولت های متمایل به چپ حکومت می کنند آنها متاسفانه درک بسیار ساده و ابتدائی از روابط بین

. المللی دارند

 سیطره طولنی سیاست آمپریالیستی آمریکا در این کشور ها، جو بسیار قوی ضد آمریکایی را به
دشمن ، دشمن ما دوست"وجود آورده است، که دارای یک منطق بسیار ساده هم می باشد،   

دولت  . احمدی نژاد می فرستد با این منطق ساده است که هوگو چاورز پیام تبریک برای". ماست  
 های دیگر متمایل به چپ مانند بولیوی و اکوادور علوه برمشکل ذکر شده، زیر نفوذ مالی هوگو

نزدیک می  خود را به احمدی نژاد  گرایش مشترک ضد آمریکایی  آنها نیز به دلیل چاورز قرار دارند  
.دانند

 در گفتگو های من با روشنفکران کشور های مختلف امریکای لتین، برای من روشن شد که آنها تا
 . فاکت های اساسی جامعه ایران بی اطلع هستند  آنها حتی از چه حد از اوضاع ایران بیخبرند

 باورکردنی نیست ، حتی اعضای دولت بولیوی کمترین اطلعی از سیستم استبدای حاکم بر ایران
.دارند

 با همکاری دوستم مطلبی را به زبان اسپانیایی در با ره اوضاع کنونی ایران برای پرتیراژترین روزنامه
 باید منتظر بود که آیا با این متد ها می توان تا. در کشور بولیوی فرستاده و قرار است درج شود

 من امید را از دست نمی دهم تلش میکنم با استفاده از.  ایران را روشن نمود یا نه حدودی مسائل
  توضیح دهم و امید ارتباطات گسترده ام هر چه بیشتر اوضاع ایران را در رسانه های این کشور ها

ا دارم ان ر ردم ایر ز م ی ا جام داد. پشتیبان ید ان ما با ست ا رسا ا اقت ف وچک و ط ار ک ین ک  .ا
                                                                                         

 در کنار راه حل نظامی که در رابطه با مسئله اتمی، که به یقین نه تنها رژ یم را متزلزل نخواهد کرد
  در این روز ها در  این بحث شوم،  و من نمی خواهم وارد جزئیات بلکه بیشتر تثبیت خواهد نمود،

.سطح بین المللی از تحریم نیز صحبت می شود

  اتمی  سیاسی داخل ایران نیز تحریم کمتر مورد بحث قرار می گیرد و بیشتر مسئله در بحث های 
.موضوع بحث است، در حالی که به این مورد هم باید پرداخته شود

 در اینجا این سوال مطرح می شود که آیا تحریم های اقتصادی آن تاثیری را که معمول ادعا می شود
را دارند؟

  علیه صرب ها و عراق و کره شمالی نشان می دهد که نه  کنونی تحریم های اقتصادی تجربیات تا



 اگر قرار باشد تحریم های.  رژ یم ها را متزلزل کنند ولی منجر به فقر و فلکت مردم شدند توانستند
  در اقتصادی تاثیر گذار باشند تنها باید علیه رژ یم باشد نه اینکه به فقر و دربدری مردم بیانجامد

.حالت دوم فقط باعث طولنی شدن عمر رژ یم می گردد

  در عراق یکی از بهانه های مداوم صدام برای سرکوب مردم موضوع تحریم بود 1990در سالهای  
 نتیجه این تحریم ها نه تنها به سرنگونی صدام منتهی نشد بلکه ساختار دولت را در عراق به طور

  شد که با همکاری کارمندان جنگی  و یک سیستم توتالیتر تبدیل به یک راهزن کامل منهدم نمود
. فاسد سازمان ملل به مردم زور می گفت و باج می گرفت

WORST CASE SZNARIO  بدترینش بود سناریوی تحریم اقتصادی در عراق از نوع

 اگر جامعه بین اامللی با کمک اطلعاتی اپوزسیون به تواند تحریم هوشمند جهت داری را که فقط
 در این باره باید بسیار مفصل و. علیه رژ یم باشد نه مردم ایران، می تواند سناریوی دیگری باشد

مشخص بحث نمود

  با همکاری اپوزیسیون کئوپراسیونی جامعه بین المللی باید در کنار تحریم های هوشمند احتمالی
 را از جمله در دانشگا ها در رابطه با بورس تحصیلی برای دانشجویان و همکاری های متقابل با

.جامعه مدنی و نخبگان غیر وابسته رژ یم داشته باشد

ه تحریم الیت مشخض  های هوشمند احتمالی طبیعی است ک بارزه و فع ی م د جا   نمی توان
.اپوزیسیون را بگیرد اما می تواند آنها را همراهی و پشتیبانی کند

.تغییر سیاسی در ایران تنها توسط مردم و اپوزیسیون ایران ممکن است

 

 همچنین تغییر سیستم سیاسی نیز به معنی دستیابی به یک دموکراسی پایدار در ایران نخواهد
 اجازه بدهید بهمین دلیل تجربیاتی را که در رابطه با تغییر رژ یم در شرایط دیگری از جمله در. بود

  و خطرات ممکن در این راه را توضیح دهم ، به عقیده من این مسائل باید هم اکنون مورد عراق دارم
.بحث قرار گیرند تا به موقع از این خطرات جلوگیری شود

 

 رژ یم دیکتاتور به معنی تحکیم دموکراسی کارآمد نیست بلکه می تواندبرکناری .1
 فرم دیگری از یک رژ یم دیکتاتور شکل گیرد، به همین دلیل باید به موقع شرایطی

  باز را پدید آورد که با حذف دیکتاتور امروزی ، جا برای دیکتاتور دیروزی و یا فردا
 نگردد

  سیاسی لزم است ، این بدان معنی است برای دموکرسی بنیاد های اجتماعی و فرهنگ
 که اپوزسیون همین امروز باید برای دموکراسیزاسیون در عرصه تعلیم و تربیت ، و امکان
 دستیابی اقشار فقیر و روستایی به آموزش رایگان و پی ریزی بنیاد های اقتصادی و تامین

.معیشت بهتر برای اقشار محروم بحث کند

 دانش اجتماعی مدرن و مهمتر از همه علوم سیاسی باید به عنوان دانش دموکراسی          
.فهمیده شود و در این مسیر باید به کار گرفته شود

موکراتیزاسیون  در پی تغییر سیستم ،           یران پی ریزی دپارتمانهای تحقیقاتی در  برای د  ا
 بخش علوم سیاسی که در سطح استاندارد های بین المللی باشند بسیار کمک کننده

.می باشد

 نمونه عراق نشان می دهد که در کنار سلطه استبداد جدید می تواند موقعیت.2
 . و آن هم درگیری قومی می باشد دیگری هم پدید آید

 هستند    آن از اقوام مختلف و مذاهب گوناگون  بخصوص در کشوری مانند ایران که مردمان   
  و اقلیت های متعددی وجود و فارس ها هم تقریبا نصف جمعیت ایران را تشکیل می دهند

 دارند مانند اذری ها، کرد ها، بلوچ ها، لرها، مازندرانی ها ، گیلنی ها و عرب ها و یا طالش
خی جنبش ملی و جود تاری د و هم چنین و می کنن حبت ن ارسی ص بان ف ه ز ه ب  ها ک

.خودمختاری ،امکان خطر در گیری های قومی در ایران را باید جدی گرفت



  زبان و یک ایران دموکرتیک باید به تواند توازنی نسبی میان زبان و فرهنگ غالب فارسی و
.فرهنگ های اقوام دیگر ایجاد کند بدون اینکه کشور در راستای مسائل اقوام قطبی گردد

  چندان مسئله اساسی نیست زیرا آنها در میان فامیل برای ایرانی های که مسئله قومیت
 و دور و بری های خود ترکیبی از همه اقوام را دارند و به چند زبان محاوره می کنند ، یک در

ار تاسف باری خواهد داشت ایج بسی   آن است که نمونه عراق نشانگر. کیری قومی نت
.درگیری قومی می تواند چه مسائلی را به وجود آورد

ا ادارات و ز زبان و فرهنگ خود در رابطه ب  مسلم است که استفاده اقلیت های قومی ا
 اموزش و پرورش به عنوان حق طبیعی آنها باید دیده شود و در مناطقی که در آنها اکثریت

 باید فرمی از خود مختاری سیاسی وجود داشته باشد ساکنان را تشکیل می دهند

  و همجنین کنترل سیتم فدرال قابل اجرا می تواند ظرفیت های دموکراسی را ارتقا دهد
 متقابل را تضمین نمایدبا این فرم می توان در سیستم سیاسی کنترل و توازون سیاسی 
. برقرار نمود

 سیتم فدرال قابل اجرا ، از قومی شدن مسائل جلوگیری می کند، زیرا برای اقلیت ها راه
 حلی قابل پذیرش می باشد و مانع سرکوب خواست های خودمختاری و در نتیجه در گیری

 در اینجا تلش شد به مسائلی فکر شود که می توا ند به عنوان پیشنهاد. قومی می شود
.های برای ساختار قانون اساسی آینده ایران باشد

  و جنبشی که در بال دکر شد که در آن اقلیت ها ی قومی نیز نمایندگی اپوزیسیون ایران
.دارند، باید از هم اکنون به این مسائل بیاندیشند

 

قلیت های مذهبی.3 د اما ا کثریت قاطع هستن ارای ا ان د یران شیعی  هرچند در ا
 و همچنین اقلیت های غیر مسلمان مانند..( کرد ها و بلوچ ها)  سنی ها  مانند

 .مسیحی ها ، یهودی ها، زرتشتی ها،و بهائی ها در ایران زندگی می کنند

 یک ایران دموکراتیک را می توان در رابطه اش با دین و حکومت و آزادی ادیان مورد سنجش
. قرار داد

 تنها سیستم سکولر، که از یک طرف مورد قبول شیعیان و از طرف دیگر مورد پذیرش دیگر
 اقلیت های مذهبی و غیر مذهبی باشد ، می تواند از خطر در گیری های مذهبی به موازات

هد درگیری. در گیری های قومی جلوگیری نمود کنون شا ا هم ا یران م لوچستان ا در ب  
 .رادیکالی که ترکیبی از در گیری قومی و مذهبی می باشد هستیم

 

  و همچنین در من با مردم ایران در خارج از میهن شان. تمام این مشکلت قابل حل می باشد
ا فرهنگ و مصمم و یران داشته ام آشنا شدم ، انها مردمانی ب  مسافرتی زیبا و جالب که به ا

.دوستدار آزادی هستند

 مردم ایران این توانایی را دارند که به سیستمی دموکراتیک دست یابند که جهت گیری آن پذیرش
 حقوق بشر در تمامی ابعاد آن، فقدان زندانی سیاسی، عدم تحقییر انسان ها به دلیل جنس و

مذهب، توقف اعدام هم جنس باز ها و مخالفان سیاسی و اعدام انسانها بطور کلی و 

.پایان یهودیستیزی و غرب ستیزی باشد

 من آرزو می کنم که ایرانی ها به این مهم، با حداقل قربانی و کمترین مبارزه دست یابند و خوشحال
خواهم شد اگر روزی در دانشگاهی در ایران آزاد به عنوان محقق علوم سیاسی سخن گویم

 

Thomas Schmidinger
Lektor am Institut für Politikwissenschaft der Universität Wien



Liebe FreundInnen,

ich wurde gebeten eine kurze Stellungnahme zur aktuellen Situation im Iran und den internationalen 
Reaktionen, sowie möglichen Handlungsmöglichkeiten abzugeben. Da ich selbst während Eures 
Kongresses im Irak bin und derzeit mehrere wissenschaftliche Projekte abzuschließen habe, bitte 
ich um Verzeihung, dass diese nur sehr kurz einige Fragen thematisieren kann. Da mir die mutigen 
Proteste der iranischen Bevölkerung gegen den Wahlbetrug, die brutale Repression und die Diktatur 
im Allgemeinen, jedoch sehr wichtig sind, will ich mir trotz meines derzeit extrem knappen 
Zeitbudgets die Zeit nehmen einige Überlegungen mit Euch zu teilen.

 

Ich denke, dass Ihr alle besser über die konkreten aktuellen Entwicklungen im Iran Bescheid wisst 
als ich. Als nichtiranischer Politikwissenschafter, der auch nicht primär zum Iran arbeitet, will ich 
Euch nicht den Iran und die Funktion der Repressionsmaschinerie des Khameini-Ahmedinejad-
Regimes erklären. Ihr selbst kennt diese – oft durch leidvolle eigene Erfahrung – wesentlich besser 
als ich. 

 

Deshalb will ich Euch nur einige Überlegungen zu den internationalen Reaktionen auf die 
Entwicklung im Iran mit Euch teilen und dann einige Probleme ansprechen, die meines Erachtens 
für die Zukunft des Iran nach dem Ende dieses Regimes wichtig werden und die nicht früh genug 
thematisiert werden können.

 

Zunächst einmal zu den internationalen Reaktionen:

Ob es uns gefällt oder nicht: Die internationale Öffentlichkeit hat das Interesse an der 
innenpolitischen Entwicklung im Iran mittlerweile weitgehend verloren. Medien in Europa oder 
Nordamerika – ja in der gesamten kapitalistischen Welt - funktionieren nun einmal so, dass sie 
ausschließlich über Dinge berichten, die sie für verkaufssteigernd halten. Dafür sind sensationelle 
Neuigkeiten interessant, aber nicht lange andauernde Kämpfe. Ob im Iran derzeit immer noch 
Proteste gegen das Regime stattfinden, ist damit für diese medialen Öffentlichkeiten nicht von 
Interesse. Der Iran erhält derzeit wieder ausschließlich aufgrund seines Atomprogramms 
internationale mediale und politische Aufmerksamkeit. Die iranische Opposition kann sich deshalb 
auch keinesfalls auch Unterstützung aus dem Ausland verlassen. Im Gegenteil: Den Sturz dieses 
Regimes können nur die Iranerinnen und Iraner erreichen!

 

Trotzdem wäre es klug sich sympathische und Inhalte vermittelnde Kommunikationsstrategien für 
die globale Zivilgesellschaft zu überlegen. Dazu ist Medienarbeit durchaus wichtig. Diese muss 
aber klug einzelne Journalistinnen und Journalisten ansprechen und mit neuen Informationen 
versorgen. Mindestens ebenso wichtig ist es dabei aber auch Aktionsformen für politische Aktionen 
zu verwenden, die auch den NichtiranerInnen vermittelbar sind und sich nicht wiederholen, sondern 
immer wieder neues bringen – das dann auch berichtenswert ist. 

 

Ein Problem für die Vermittlung der Anliegen der iranischen Opposition an Europäerinnen und 
Europäer stellt dabei immer wieder die Zerstrittenheit der iranischen Opposition dar. So wichtig es 
auf der einen Seite ist sich gegenüber den Autoritarismen von Einst abzugrenzen und einen klaren 
Trennungsstrich zu Monarchisten oder zu den im Irak in schwerste Kriegsverbrechen verwickelten 
Volksmujahedin zu ziehen, so unverständlich sind in einer solchen Situation Richtungskämpfe 
zwischen verschiedenen Strömungen der linken, liberalen und demokratischen Opposition! Ich sehe 
hier positive Ansätze für ein Zusammenrücken dieser demokratischen Kräfte. An einer solchen 
breiten demokratischen Allianz muss allerdings weiter gearbeitet werden. So verständlich für mich 



Flügelkämpfe zwischen verschiedenen ideologischen Strömungen der Linken aufgrund der 
Geschichte im Iran sind, so störend sind diese für das Anliegen der Demokratiebewegung. In einer 
historischen Situation wie sie derzeit im Iran herrscht, müssen alle demokratischen, liberalen und 
linken Kräfte über ihren Schatten springen und historische und ideologische Differenzen 
hintanstellen. Das heißt nicht, dass man diese vergisst oder einfach mit einem Federstrich beseitigen 
kann. Das bedeutet aber, dass sie nicht daran hindern sollen sich auf gemeinsame Eckpfeiler und 
einen gemeinsamen Kampf – auch mit islamischen Reformern die als Bündnispartner gegen das 
Regime Ahmedinejads realpolitisch notwendig sind - zu einigen. 

 

Die internationale Öffentlichkeit besteht allerdings nicht nur aus Europa und den USA, sondern 
auch aus den unmittelbaren Nachbarländern des Iran in denen die Öffentlichkeit vielfach 
informierter ist, als in Europa, in denen die politischen Führungen aber jeweils spezifische 
Interessen in Bezug auf den Iran haben. Auch wenn viele dieser Staaten mit eigenen massiven 
innenpolitischen Problemen zu kämpfen haben, so gibt es doch v.a. in der Türkei, im Irak und in 
Pakistan eine weitgehend pluralistische und freie Medienlandschaft, die eine direktere 
Kommunikation mit der Bevölkerung ermöglicht. Auch dort sollten die Positionen der iranischen 
Opposition versucht werden einzubringen.

 

Schwieriger gestaltet sich dies mit Sicherheit in Lateinamerika. Leider verfügen große Teile der 
lateinamerikanischen Linken – die in unterschiedlichen Ausformungen mittlerweile einen Großteil 
der Staaten Lateinamerikas regiert – über sehr einfache Vorstellungen der internationalen Politik. 
Durch die jahrzehntelange imperialistische Präsenz der USA in Lateinamerika, herrscht hier ein 
Antiamerikanismus vor, der mit der einfachen Logik operiert, dass der Feind meines Feindes mein 
Freund wäre. Diese Logik bildet den Hintergrund für die enge Zusammenarbeit der 
venezuelanischen Präsidenten Hugo Chavez mit dem Regime Ahmedinejads und seiner 
euphorischen Gratulation zu dessen „Wiederwahl“. Leider stehen auch andere linke Regierungen 
Lateinamerikas unter dem Einfluss des ölreichen und finanziell gut ausgestatteten Venezuela, was 
gemeinsam mit dem vorherrschenden Antiamerikanismus der Hauptgrund für die Annäherung 
weiterer lateinamerikanischer Staaten – wie Bolivien oder Ecuador - an das Regime Ahmedinejads 
bildet. Die Regierungen und die linken sozialen Bewegungen dieser Staaten sollten jedoch nicht 
von vornherein als Feinde der iranischen Bevölkerung abgeschrieben werden. Ich habe in vielen 
Gesprächen mit lateinamerikanischen Linken erlebt, dass auch linke Intellektuelle keine Ahnung 
vom Iran haben und nicht einmal die wichtigsten Basisfakten dieses Landes kennen. So unglaublich 
dies scheint, aber selbst hohe linke Regierungsvertreter Boliviens wissen nicht über die 
Unterdrückung der Linken im Iran bescheid. Ich habe mit einer Freundin gemeinsam deshalb einen 
Aufklärungsartikel zum Iran für eine große linke Zeitung in Bolivien in spanischer Sprache 
verfasst. Bislang wurde er allerdings nicht publiziert. Es wird sich zeigen ob dies also eine 
erfolgreiche Methode sein kann hier aufklärend zu wirken. Ich würde aber keinesfalls die Hoffnung 
aufgeben auch hier linke Bewegungen und Parteien – die immerhin in vielen lateinamerikanische 
Staaten regieren – über die Situation im Iran aufzuklären und damit auf eure Seite zu ziehen. Das ist 
mühsame Kleinarbeit, die aber gemacht werden sollte.

 

Neben der militärischen Option, die derzeit in Zusammenhang mit den Atomanlagen diskutiert wird 
und die ich hier nicht ausführlicher diskutieren will, da sie das Regime nicht beseitigen sondern 
festigen wird, werden derzeit international v.a. Sanktionen gegen den Iran diskutiert. Auch diese 
Debatte ist selten von der innenpolitischen Lage im Iran dominiert, sondern v.a. von der Sorge um 
das iranische Atomwaffenprogramm. Trotzdem handelt es sich dabei um eine diskussionswürdigere 
Option. Auch hier stellt sich allerdings die Frage ob Wirtschaftssanktionen jene Wirksamkeit haben, 
die von ihnen erwartet wird. Bisher zeigen Erfahrungen mit ökonomischen Sanktionen – etwa 
gegen Serbien, den Irak oder Nordkorea – dass diese nie zum Sturz des jeweiligen Regimes, sehr 



wohl aber zur Verarmung der Bevölkerung geführt haben. Wirtschaftssanktionen müssen, wenn sie 
wirksam sein sollen, sehr zielgerichtet ausschließlich gegen das Regime gerichtet werden und nicht 
wahllos zur Massenverarmung führen. In diesem Falle könnten sie nämlich sogar zur Verlängerung 
der Lebensdauer des Regimes beitragen. Im Irak etwa, konnte sich das Regime Saddam Husseins in 
den 1990er-Jahre immer auf die Sanktionen gegen sein Land hinausreden. Das Resultat war nicht 
der Sturz des Regimes, sondern die Aushöhlung der irakischen Staatlichkeit. Aus einer totalitären 
Regierung wurde so ein Warlord, der das Land weiter beherrschte und auspresste und dabei noch 
auf korrupte Helfer in der UNO zählen konnte, aber keine funktionierende Staatlichkeit – nicht 
einmal eine autoritäre – aufrecht erhielt. Die fatalen Folgen dessen sahen wir in den letzten Jahre 
nach dem Sturz Saddam Husseins.

 

Das irakische Beispiel ist sozusagen das worst case-Szenario für Sanktionen. Wenn sich die 
internationale Staatengemeinschaft auf Basis des Wissens der iranischen Opposition auf 
zielgerichtete Sanktionen, die ausschließlich das Regime treffen, aber nicht die Bevölkerung, 
einigen könnte, wäre dies sicher ein anderes Szenario. Darüber müsste allerdings ausführlicher und 
konkreter diskutiert werden. Und in manchen Bereichen müssten diese intelligenten Sanktionen 
sogar mit einer Ausweitung der Kooperation verbunden werden – etwas Kooperationen von 
Universitäten, Stipendien für Studierende, jedenfalls Kooperationen mit Akteuren der 
Zivilgesellschaft und mit Akteuren die nicht unmittelbar zum Regime gehören.

 

Solch intelligente Sanktionen könnten allerdings auch nicht die konkrete Oppositionsarbeit im Iran 
selbst ersetzen, sondern diese allenfalls begleiten und unterstützen. Eine Änderung des politischen 
Systems des Iran, kann nur durch die iranische Bevölkerung und die Opposition im Iran erkämpft 
werden. 

 

Auch nach einem Sturz des Regimes ist jedoch die Errichtung eines stabilen demokratischen 
Systems keineswegs etwas, was dem Iran in den Schoß fallen wird. Lassen Sie mich deshalb bitte 
aus meiner Erfahrung mit anderen Situationen nach einem Regimewechsel (etwa im Irak) einige 
mögliche Gefahren aufzeigen, die meines Erachtens bereits jetzt thematisiert werden sollten um sie 
rechtzeitig zu bannen.

 

1. Die Ablösung eines autoritären Regimes bedeutet noch nicht die Etablierung einer 
funktionierenden Demokratie, sondern kann auch zur Etablierung eines anderen autoritären 
Regimes führen. Insofern ist rechtzeitig Sorge dafür zu tragen, dass die Tyrannen von heute 
nicht durch die Tyrannen von gestern – das Shah-Regime – oder die Tyrannen von morgen 
ersetzt werden. Demokratie benötigt aber auch eine entsprechende soziale Basis und 
politische Kultur. Dies bedeutet, dass die demokratische Opposition bereits jetzt Konzepte 
für eine Demokratisierung des Bildungswesens, den Zugang für ärmere und ländliche 
Schichten zum Bildungswesen, den ökonomischen Aufbau und die soziale Absicherung der 
ärmeren Klassen diskutieren sollte. Auch moderne Sozialwissenschaften, insbesondere die 
Politikwissenschaft, verstanden auch als Demokratiewissenschaft, können dazu einen 
wichtigen Beitrag leisten. Für eine Demokratisierung des Iran nach einem Sturz des 
Regimes wäre der Aufbau moderner politikwissenschaftlicher Institute auf internationalem 
wissenschaftlichen Standard sicher sehr hilfreich. 

2. Der Fall des Irak zeigt, dass es neben der Etablierung eines anderen autoritären Regimes 
auch noch eine zweite Falle gibt, nämlich die, der Ethnisierung von Konflikten. 
Insbesondere in einem multiethnischen und multireligiösen Staat wie dem Iran, in dem die 
Perserinnen und Perser nur rund die Hälfte der Bevölkerung ausmachen und starke nicht-



farsi-sprachige Minderheiten, wie die Azeri, Kurden, Balutschen, Araber, Lori, 
Mazandarani, Gilani oder Talysh auch über historische National- und 
Autonomiebewegungen verfügen, ist die Gefahr einer Ethnisierung von Konflikten durchaus 
gegeben. Ein demokratischer Iran müsste auch einen Ausgleich zwischen dem 
dominierenden Persisch und den Sprachen und Kulturen der Minderheiten zustande bringen 
ohne dabei die Gesellschaft entlang „ethnischer“ Trennlinien zu spalten. Viele Iranerinnen 
und Iraner sehen sich nicht ausschließlich als Angehörige einer bestimmten ethnischen 
Gruppe, sondern sprechen unterschiedliche Sprachen, haben innerhalb ein und derselben 
Familie Angehörige die sich als Kurden, Azeris oder Perser definieren und oft all diese 
Sprachen gemeinsam sprechen. Für diese Menschen würde der Zwang zur Ethnisierung 
fatalste Folgen haben. Wohin eine Ethnisierung von Konflikten schließlich führen kann, 
sehen wir im Irak. Zugleich ist es selbstverständlich ein legitimes Anliegen von 
Minderheiten ihre Sprachen auch als Amts- und Bildungssprachen verankert zu sehen und in 
Gebieten wo sie die Mehrheitsbevölkerung stellen auch über bestimmte Formen der 
politischen Autonomie zu verfügen. Funktionierende föderalistische Systeme können auch 
demokratieförderlich wirken, da sich die unterschiedlichen Ebenen des politischen Systems 
damit wechselseitig kontrollieren können und damit wesentlich zu den Checks and Balances 
einer Demokratie beitragen. Funktionierender Föderalismus kann auch Ethnisierungen 
verhindern, da er befriedigende Lösungen für Minderheiten bieten kann, während etwa die 
Unterdrückung von Autonomieforderungen zu einer Ethnisierung beitragen kann. Es würde 
für diese Überlegungen zu weit gehen hier von Außen Vorschläge für eine zukünftige 
Verfassungsarchitektur des Iran liefern zu wollen. Die iranische Opposition, in der ja auch 
Bewegungen der oben erwähnten nationalen Minderheiten vertreten sind, sollte sich dazu 
aber bereits jetzt Gedanken machen. 

3. Der Iran ist zwar religiös mehrheitlich vom schiitischen Islam geprägt, verfügt aber auch 
über signifikante Minderheiten der Sunniten (v.a. in Kurdistan und Balutschistan), sowie 
über nichtmuslimische Minderheiten der Christen, Juden, Zarathustrier und Bahai. Ein 
zukünftiger demokratischer Iran wird sich auch an der Frage der Religionsfreiheit und des 
Verhältnisses von Staat und Religion messen lassen müssen. Sollte es nicht gelingen hier 
eine für alle befriedigende Form des Säkularismus zu finden, der einerseits für religiöse 
Schiiten tragbar ist, aber andererseits auch für die Minderheiten und für Nichtreligiöse Raum 
lässt, könnten analog zur Gefahr der Ethnisierung auch religiöse Konflikte drohen. In 
Balutschistan ist bereits heute teilweise eine Überschneidung religiöser und ethnischer 
Konflikte zu beobachten, die ein extremes Konfliktpotential beinhaltet. 

 

All diese Probleme halte ich für lösbar. Ich habe die iranische Bevölkerung im Exil, aber auch die 
Iranerinnen und Iran im Iran, die ich auf einer meiner schönsten und interessantesten Reisen kennen 
lernen durfte, als eine sehr gebildete, aufgeschlossene und freiheitsliebende Bevölkerung erlebt. 
Diese Bevölkerung hat das Potential dafür, ein demokratisches System zu errichten, das sich an 
den universellen Menschenrechten orientiert, das keine politischen Gefangenen, Diskriminierungen 
aufgrund des Geschlechtes oder der Religion, keine Todesurteile gegen Homosexuelle, 
Oppositionelle oder irgend jemanden sonst mehr kennt, das nicht von Antisemitismus oder 
antiwestlichen Ressentiments durchzogen ist. Ich wünsche den Iranerinnen und Iranern jedenfalls, 
dass sie diesen Wandel mit möglichst geringen Opfern und möglichst erfolgreich erkämpfen können 
und freue mich jetzt schon darauf eines Tages an einer Universität in einem befreiten Iran als 
Politikwissenschafter sprechen zu können.

Thomas Schmidinger
Lektor am Institut für Politikwissenschaft der Universität Wien

Beitrag für eine große Konferenz iranischer Oppositioneller, verlesen und verteilt am 28. Oktober 2009 und 
veröffentlicht unter: http://asre-nou.net/php/view.php?objnr=6374


