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  طوالنیِ خدا حافظی
 های معنوی ما نياز دارند مخالفان در ايران به حمايت

   ژوئن٣٠ی دانمارکی پوليتيکن، دوشنبه  ای از روزنامه مقاله
  بهروز ارونقیی ترجمه

نتشر  مdk.pol@sperling.vibeke اش ی کتبی نويسنده اين مقاله با اجازه
  »کلمات«شده است 

  
شود،  که اميد به يک انقالب ديگر در ايران لگدمال می در حالی

امکانات در خارج از مرزهای ايران برای متوقف ساختن سپاه 
 بسيج کمکی و سرکوبگر آن، یب اسالمی و نيروسداران انقالپا

اگر چه به سختی بتوان نام انقالب را روی رخدادهای . نامحدود نيست
گذاشت، ولی به صحنه آمدن نيروهای جوان و ايران اخير 
واند به معنای شروعی ت های جدی درون حاکميت مذهبی می اختالف

ر دفاع از حکومتی که تالش دبرای پايان حکومت اسالمی باشد؛ 
 ولی با هر ضربه باتومی که تظاهرکنندگان را ،ت خود داردحقانّي

  .کند تر می گيرد خود را به نابودی نزديک نشانه می
سير رويدادهای اخير در ايران گواه بر اين است که انقالب 

گوی  اسالمی بعد از گذشت سی سال ديگر پير و فرتوت شده و پاسخ
. اند نيست که بعد از انقالب متولد شدهها و نيازهای جوانانی  خواست

 بايد ژادبه عبارت ديگر اين تنها تقلب در انتخابات نيست که احمدی ن
  . با آن دست و پنجه نرم کند

کند فريادهای خواستار  اين اولين بار نيست که رژيم تالش می
 ولی اين ايران را به زور اسلحه خاموش کند؛تحول و دگرگونی در 

اضات بيش از آن است که به آسانی بتوان آن را رتبار وسعت اع
گيری با مثًال  به همين دليل اوضاع اخير تفاوت چشم. سرکوب کرد

 زمانی که دوسال از  دارد؛١٩٩٩ در سال یتراضات دانشجوياع
 در مقابله با اين  .گذشت انتخاب محمد خاتمی به رياست جمهوری می

 رژيم شد که به سرعت کاِر خاتمی غافلگير جناح محافظه اعراضات،
حال خاتمی در  با اين. اين اعتراضات را وحشيانه سرکوب کرد

 در ، برای دور دوم به رياست جمهوری انتخاب شد٢٠٠١انتخابات 
اش جورج بوش زير  ی همتای امريکايیکه در همين دوره از سو  یحال

  . فشار قرار گرفت
زم را توجيه ال»  شرارتمحوِر«دکترين جورج بوش معروف به 

 خاتمی را از  ايران قرار داد تا جناِحکاِر  محافظه جناِحدر اختياِر
حاصل اين روند پيروزی احمدی نژاد در انتخابات . ميدان به در کند

  .بعدی بود
امه يابد، رژيم تر اد هر چه تظاهرات و اعتراضات اخير بيش

 از ها و استفاده پراکنی  اسالمی در تقابل ميان فريادها، سنگجمهوری
تر   و نيروی مهيب نظامی از سوی ديگر بيش،تلفن موبيل از يک سو

  .شود تضعيف می



 وقايع امروز ايران را با وقايع ،گران بسياری از ناظران و تحليل
ی اين ناظران  از جمله. کنند  مقايسه می١٩٨٩اروپای شرقی در سال 

 برژينسکی، مشاور امنيتی امريکا در زمان انقالب ايران در سال
 و يکی از متفکران مطرح در زمان اوج اعتراضات کارگری ١٩٧٩

: کند برژينسکی در مصاحبه تلويزيونی تأکيد می. در لهستان است
تواند آغازی بسيار طوالنی برای پايان  وقايع اخير در ايران می

برژينسکی معتقد است تفاوت عمده بين وقايع . حکومت اسالمی باشد
است » م غليظیناسيوناليز «١٩٨٩در ی ايران و وقايع اروپای شرق

اتفاقی که در اروپای شرقی رخ . که در اروپای شرقی وجود داشت
که جنبش  کو بود، در حالیی مس داد، قيامی مردمی عليه سلطه

ه همين دليل  و ب،پارچه عليه نيروی خارجی نيست ايرانيان جنبشی يک
 بايد اضافه اين را هم. دهد  درون خود جای میگرايشات مختلفی را

کرد که ناسيوناليسم در ايران هم گرايشی قوی است ولی تنها برای 
کند اتحادی عليه دشمنان خارجی شکل  جناح احمدی نژاد که تالش می

ی مردم، به عکس خواهان نوعی همسويی  خواهانه جنبش آزادی. دهد
  .با غرب است

های سياسی  گيری اين وضعيت اهميت دقت غرب را در موضع
 رئيس جمهور امريکا ،باراک اوباما با. کند خود چندين برابر می

روش درستی را انتخاب کرده است؛ حمايت کامل و همه جانبه از 
هايی که  گيری  و در عين حال خودداری از موضع،اعتراضات مردم

 چنين .تواند دخالت سياسی در امور ايران تلقی شود می
وفيق مالها در شگرد معمولشان يعنی هايی سبب عدم ت گيری موضع
ها که ديگر  شود و تنها متعصب می» امريکا، شيطان بزرگ«شعار 

تر از ايرانيان معمولی است تحت تأثير آن قرار  تعدادشان بسيار کم
های محافظه   مورد انتقاد فراوان جناح،البته باراک اوباما. گيرند می

ها  آيا آن. يران هستندکار امريکاست که طالب برخورد مستقيم با ا
  خواهند؟   در ايران می)١٩٨٩ چين(امين ان ييميدان  پچيزی نظير 

شکی نيست که هر گونه دخالت مستقيم سياسی در اوضاع اخير 
اين تواند خطر به راه افتادن يک حمام خون بزرگ را در  میايران 
ی  رحمانه  چرا که توجيه الزم را برای سرکوب بیافرايش دهد؛کشور 

  .دهد مخالفان در اختيار رژيم اسالمی قرار می
ه نشسته است، رک بر سر ميز مذاب در گذشته با مائو و استالينرغ

بايد به ملت . اکنون هم بايد همين کار را با احمدی نژاد انجام دهد
اجازه داده شود تا اورانيوم را در ميزان  به احمدی نژاد، و نهايران، 

ی  مناقشه بر سر برنامه. للی غنی کندالم محدود و تحت نظارت بين
اتمی ايران بايد به نحوی از سوی غرب هدايت شود که حاصل آن 

ی دوره  با تجربه.  ايران نشودتر مردم در سرکوب و فشار بيش
رياست جمهوری جورج بوش، اوباما به خوبی تأثيرات منفی سياست 

ند تغييرات ی فراونی به رو  که ضربه-گر امريکا در ايران را مداخله
  . درک کرده است-زده  کشوردموکراتيک در اين

ترين  شايد مهم. اند حال ببينيم چه دوستانی برای ايران باقی مانده
ی انتخابات ايران  ديمتری مدودف از نتيجه. اين دوستان روسيه باشد



گويد،  داند چه می  و او کسی است که می،حمايت کامل کرده است
  . نتخابات در روسيه را مد نظر قرار دهيمی تقلب در ا وقتی سابقه

هوگو چاوز رئيس جمهور ونزوئال خود را بهترين دوست احمدی 
ی انتخابات ونزوئال از سال   چاوز آشکارا در همه. داند نژاد می
حمل امريکا را به  ت،خودتحريکات  تقلب کرده و با سياست و ٢٠٠٣

 از درآمد سرشار  ولی هر بار به دليل برخورداریچالش گرفته است،
  .های خود حفظ کند نفت توانسته قدرت را کماکان در دست

 روند تحوالت در Caras Chroniclesی  به نظر روزنامه
 و اگر تحوالت اخير ايران را ،دهد ونزوئال عاقبت خوشی را نويد نمی

با وضعيت موجود در ونزوئال مقايسه کنيم، متأسفانه اميد چندانی 
های  ی سال تجربه. ماند وی در ايران باقی نمیبرای طرفداران موس

چه  به آنرا اعتنايی ديکتاتورهای نفتی  سال به ما آموخته است که بی
  . دست کم نگيريم دهد ها رخ می در خيابان

عنوان دوست برای  و اما در خاورميانه اين سوريه است که به
تواند به  تظاهرات خيابانی در ايران نمی. احمدی نژاد باقی مانده است

تواند  هم نمی twitterطور که  تنهايی مالها را از ميان بردارد، همان
 برمه هم همين را های تجربه مونک.  ديکتاتورها را محو کندبه تنهايی

  در عين حال وضعيت جاری در ايران هيچ ربطی به اين. گويد می
ندارد که اسالم شيعه در ايران اکثريت دارد، بلکه نبرد مرگ و 

تواند روندی   که مرگ آن می،دگی برای حکومت اسالمی استزن
  بسيار طوالنی و دردآور باشد

های خود را قربانی کند، آغازی نابودیِ  آن  وقتی انقالب بچه
  .فرارسيده است

  


