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 با پروفسور هوشنگ امیراحمدی بخش منتشر نشده مصاحبه ای

 "انتخاب"توسط پایگاه خبری و تحلیلی 

 

ملت "ظریه باره ملی گرائی مطرح کرده اید که خود آنرا نجناب آقای پروفسور، در این چند ماه اخیر شما نظریه جدیدی را در: انتخاب

ممکن است اول توضیح بدهید . کنید که این نظریه ملت گرائی شما با ملی گرائی متداول ایرانی فرق دارد نامید و ادعا می می" گرائی

 این ملت گرائی به چه معنی است؟

ی جمعیتی است که زبان، فرهنگ، قومیت، بمعن" ملت. "برای اینکه این مصاحبه به درازا نکشد، اجازه دهید رئوس مطالب را عنوان کنم :امیراحمدی

تواند به جمعیتی که یک سرزمین و دولت مشترک دارند هم اطالق شود حتی اگر این  در همین حال یک ملت می. نژاد، تجربه و یا تاریخ مشترکی دارد

شود جمع منافع مردم  می" منافع ملی"در این معنی، . من، ملت به معنی سرزمین و مردم با هم است" ملت گرائی"در نظریه . جماعت مثال از یک قوم نباشند

را بر منافع شخصی و یا گروهی خودش ( عمومی)عضوی از این جماعت است که هم منافع سرزمینی و هم منافع مردمی " ملت گرا"و منافع سرزمین، و 

از دید من، وقتی منافع سرزمین تامین . سرزمین و تامین منافع مردمشود با تامین منافع  پس تامین منافع ملی در نظریه ملت گرائی مترادف می. مقدم بدارد

از اهداف و اجزاء " جاودانی سرزمین و شادمانی مردم"بنابراین، . شوند می" شاد"شود و وقتی منافع مردم تامین شود مردم  می" جاوید"شود، سرزمین 

  .و شادمانی مردم خود را فراهم کند، در تامین منافع ملی خودش شکست خورده استکشوری که نتواند شرایط جاودانگی سرزمین . اصلی منافع ملی هستند

، محیط زیست، شهرها و روستاها، بناهای تاریخی و میراث (تمامیت ارضی)یعنی مرزها  -سرزمین در اینجا همان جغرافیا و یا فیزیک کشور است 

بعبارت دیگر، سرزمین به همه چیز یک کشور اطالق . مینی و یا روزمینی ونظایرانهافرهنگی، زیربناهای گوناگون، منابع طبیعی و بشرساخته زیرز

کشور، باید برای حفظ و رشد آن فکرهای راهبردی کرد، برنامه ریزی درست نمود، و سیاست " فیزیک"برای جاودان کردن این . شود جز مردمش می

های دفاعی الزم را بوجود آورد و یک ارتش قدرتمند داشت،  استقالل آن باید سیستم مثال برای حفظ مرزهای کشور و یکپارچگی و. گزاری مناسب کرد

ها و غیره نیز  حفظ و توسعه محیط زیست و شهر. های خارجی و داخلی معقولی را دنبال کرد، باید برای صلح بین المللی و آشتی ملی کوشید و غیره سیاست



در رابطه با فیزیک کشور، مخصوصا محیط زیست آن، حتما باید در . است گزاری درست نیاز دارندهای راهبردی، برنامه ریزی اصولی و سی به ایده

اما یک امر . متاسفانه در اینجا فرصت و جا برای باز کردن این بحث بیش از این وجود ندارد. فکر وعمل کرد" رشد و توسعه دوام پذیر"چهارچوب نظریه 

امروز تنها بمعنای " امنیت ملی"مثال، . تامین منافع سرزمین یک پیش شرط دارد و آن تامین منافع مردم آن سرزمین است را حتما نباید از یاد برد و آن اینکه

پس تامین امنیت ملی فقط با ایجاد یک سیستم دفائی قوی مقدور نیست بلکه باید چنان سیستمی . شود نیز می" امنیت انسانی"نیست بلکه شامل " حفظ سرزمین"

  .ترش حقوق شهروندان تکمیل کرد را با گس

ها از اقوام گوناگون  مثال ما ایرانی. رویم متداول می" عوام گرائی"در یک کشور بسیار گوناگون هستند و اگر به این گوناگونی توجه نشود به بیراهه " مردم"

وان بسیار داریم، باسواد و کم ایم، درون ما طبقات پایه، متوسط و باال وجود دارند، دولت و روحانیت و ارتش داریم، زن و مرد داریم، جمعیت ج تشکیل شده

شود برای  معنی این گوناگونی هم این است که منافع و نیازهای متفاوت در جامعه وجود دارند و نمی. های متفاوت داریم و غیره سواد داریم، صاحبان حرفه

پس باید گروهای اجتماعی مرجع را مشخص . ها نسخه پیچید متاسفانه این هم عملی نیست که به اندازه گوناگونی. بهینه کردن منافع همه همان نسخه را پیچید

یک راه ساده تکیه روی همان سه گروه پایه، متوسط و باال است که به . کرد و برای رفع نیازهای آنها در جهت تامین منافع مردم برنامه ریزی ملی کرد

سایر نیروهای اجتماعی هم بشکلی در درون این سه گروه اجتماعی . درا دارن" رشد اقتصادی"و " توسعه سیاسی،" عدالت اجتماعی،"ترتیب سه نیاز 

اما این روش کاهشی باید با برنامه دقیق برای حل مسائل و نیازهای . گیرند مثال جمعیت زنان، جوانان و اقوام درون این سه گروه جا می. اند سرشکن شده

 .خاص این نیروهای مشخص تکمیل شود

شود گفت که مثال اول باید  آنها رابطه تنگاتنگ با هم دارند و پس نمی. رد که نیازهای مردم یک کشور بطور کامل تفکیک پذیر نیستنداین را هم باید تاکید ک

واقعیت این است که اینها نیازهای نیروهای اجتماعی . عدالت تامین شود و بعد توسعه اقتصادی کرد و باالخره در آخر خط به مشکل دمکراسی پرداخت

هر گروه دلیل موجه برای تقاضای برآورده شدن نیاز مشخص خود را دارد و . اگون ولی درعین حال نیروهای بهم پیوسته یک سرزمین مشخص هستندگون

ممکن نیست، نکته دیگری را که باید تاکید کرد این واقعیت است که تامین منافع مردم بدون تامین منافع سرزمین . ها همیشه با هم مطرح هستند این درخواست

این دو نیز با هم یک رابطه تنگاتنگ دارند چون که سرزمین و مردم دو جزء . همانطور که تامین منافع سرزمین هم بدون تامین منافع مردم غیر ممکن است

سرزمین ، برای تامین منافع و بالخره، همچون . مثال ملتی که مستقل نیست نه سرزمین جاویدی خواهد داشت و نه مردم شادی. جدا نشدنی یک ملت هستند

های اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و آمایشی  های راهبردی، برنامه ریزی درست و سیاست گزاری معقول را در همه زمینه مردم باید ایده

 .بکار گرفت( فضائی-سرزمینی)

 

 ائی متداول ایرانی دارد؟هائی با ملی گر لطفا توضیح بدهید این ملت گرائی شما چه تفاوت یا تفاوت: انتخاب

چو ایران . "تواند جا دهد را در داخل خودش نمی" مردم"تکیه دارد و " سرزمین"متداول ایرانی ناقص است چون فقط روی " ملی گرائی" :امیراحمدی

اول . دهم ود آورده است که بعدا توضیح میگرائی ناقص مسائل زیادی برای ایران بوج این نوع ملی! یعنی جان مردم فدای جغرافیای کشور" نباشد تن من مباد

یعنی بعد از اینکه . همراه بود" ملت سازی"که قبل از هرجای دیگری شکل گرفت، با " ملی گرائی،"در اروپا . اجازه بدهید دالیل این نقص را یادآورشوم

" کشورها"کردند به تدریج حقوق شهروندی گرفتند و این  زندگی میبدنبال معاهده وست فیلیا در اواسط قرن هفده شکل گرفتند، مردمی که در آنها " کشورها"

تبدیل شدند یعنی حاکمیت دولتی به سوی حاکمیت ملتی پیش " ملتها"که در حاکمیت فئودالها و شاهزادها بودند در اوایل قرن نوزده بدنبال انقالب فرانسه به 

تصادفا در اروپا هم تا وقتی که کشورها در سلطه درباریها و زمین داران بودند . قعی شکل گرفتدر اینجا جغرافیا و مردم بهم پیوستند و ملی گرائی وا. رفت

دارای " شهروندان"به " رعایا"با رشد و توسعه حقوق اساسی مردم و تبدیل این . و حقوق شهروندی هنوز رایج نشده بود، ملی گرائی سرزمینی و ناقص ماند

این را هم باید گفت که در اروپا بدلیل نظامهای قانونی یونانی و رومی همیشه . لی گرائی در اروپا سالم سازی شدحقوق و وظیفه در چهارچوب قانون، م

 .شد ای از قانونمداری رعایت می درجه

های  یران، جزء در دورهدر ا. علیرغم مبارزات زیاد، ناقص ماند و نتیجتا ملی گرائی ایرانی هم ناقص الخلقه بدنیا آمد" ملت سازی"در ایران متاسفانه 

با این . شاه همیشه حاکم مطلق بود و مردم رعیتهای بی حق و حقوق. ای از قانونمداری وجود نداشت ، هیچ درجه قابل مالحظه(مثال زمان پارتیها)محدودی 

را شروع ( ها، زمینداران، تجار ی ارتش، آیت هللاشاه، درباریها، امرا: تقریبا بترتیب" )ملت سازی از باال"وجود در اواسط قرن نوزده، دربار قاجار روند 

متاسفانه شکست این انقالب باعث توقف ملت . کرد ولی این حرکت تنها در سایه انقالب مشروطیت به پایه جامعه یعنی طبقات متوسط و زحمتکش رسید

" ملت سازی ناقص،"هم زمان با این تحول بسوی . رفته شداست از مردم گ" انتخابات آزاد"سازی شد و حقوق شهروندی حتی در اساسی ترین شکل آن که 



متاسفانه درغیاب یک جمعیت شهروند، این ملی . گرفت ها بر کشور نصج می ها و روس ملی گرائی ایرانی درعکس العمل به تسلط روز افزون انگلیسی

یست که ملی گرای متداول ایرانی عمدتا به مبارزه برای حقوق بی دلیل ن. گرائی در چهارچوب سرزمینی ماند و نتوانست مردم را درون خودش جا بدهد

  .شهروندی بی توجه بوده است در حالیکه همیشه برای استقالل و یکپارچگی سرزمین مبارزه کرده است

ول ایرانی در دورانهای مختلف در ملی گرائی متدا" سرزمین"مفهوم . برای بیان روشن تر این مشکل شاید بد نباشد که چند نکته تاریخی را یادآوری شویم

های شاه و فئودالها مطرح بود و  بمعنی زمین" سرزمین"شود،  که در ایران با سلسله قاجار شروع می" معاصر"مشخصا، قبل از دوران . متفاوت بوده است

ی ایران است که سرزمین را وسیع تر از نظام –شاید عباس میزا اولین رهبر سیاسی. امد ها پیش می بیشترین جنگهای خارجی و داخلی سر این زمین

شود اولین ملی گرای سرزمینی  از این رو عباس میرزا را می. های فئودالها و دربار دید و دفاع از سرزمین برایش دفاع از بخشی از ملت ایران شد زمین

بعدها امیرکبیرسعی کرد این ملی گرائی . ی ایران زدشکست عباس میرزا از روسها، اولین ضربه کاری را به ملی گرایی سرزمین. ایران معاصر نامید

ها به  ها و دربار مشکل پیدا کرد و کشته شد و دومین ضربه را انگلیسی کشور با انگلیسی" توسعه فیزیکی"او برای اصرار روی . سرزمینی را بازسازی کند

ر از ملی گرائی عباس میرزا بود ولی آن هم در عین حال سرزمینی ماند و ملی گرائی امیرکبیر حتما بدرجات پیشرفته ت. ملی گرائی سرزمینی ایران زدند

  .مردمی نبود

ها با  رفت که ایرانیان ملت سازی را با کسب حقوق شهروندی خود تکمیل کنند ولی متاسفانه با شکست آن در دست روسها و انگلیسی با انقالب مشروطیت می

( ملی گرائی)در همین حال و متعاقب جنگ اول جهانی سوسیالیسم جهان گرا نیز وارد ایران شد و ناسیونالیسم . همراهی ارتجاع داخلی این روند متوقف شد

با وجود این، سیاستمدارانی چون احمد قوام . اندیشیدند تا به ایران حاال دیگر جوانان و روشنفکران ما هم بیشتر به دنیا می. جغرافیائی ایران را به حاشیه راند

ها علیه  انگلیسی 9191ها، شکست طرح  پس گرفتن آذربایجان از روس)که ملی گرائی سرزمینی را زنده نگهدارند و گاهی موفق هم بودند  سعی کردند

خ پناه کرد که توان عرض اندام ندارد، به تاری دید و فکر می ها می ها و اسالمی ولی رضا شاه که ملی گرائی سرزمینی را مورد هجوم خارجی(. استقالل ایران

شود رضا شاه ملی گرا  اینکه گفته می(. ساختن بناهای شکل دوران هخامنشی)ترویج دهد " وطن پرستی ایرانی"را در قالب " گذشته گرائی"برد و سعی کرد 

عی در ذات خودش تاریخی است در حالیکه ملی گرائی واق -های فرهنگی اساس وطن پرستی میراث. بود اشتباه است ولی ایشان حتما وطن پرست بودند

 .بعبارت دیگر، وطن پرستی ایرانی نیز مثل ملی گرائی آن مردمی نیست. حقوق شهروندی را دارد که البته رضا شاه هرگز آنها را رعایت نکرد

پرکردند و با طرح  ای در ایران ایجاد شد که جای آن را بتدریج نیروهای شکست خورده بعد از انقالب مشروطیت با جنگ جهانی دوم خالء سیاسی تازه

رهبری این جنبش بدست دکتر محمد مصدق افتاد و ایشان هم این جنبش را . های شهروندی جنبش ملی گرائی نوینی را پی ریزی کردند شعارها و خواست

در واقع . مردم فاصله بگیرد این امر باعث شد که ملی گرائی بار دیگر به سرزمین برگردد و از. روی مبارزه با انگلیس سر ملی کردن نفت متمرکز کرد

با شکست دوباره جنبش ملی گرائی (. و هر دو بشکلی به سرزمین برمیگردند)شد " منابعی"بود، ملی گرائی مصدق " صنعتی"اگر ملی گرائی امیر کبیر 

نامید " وطن پرستی غرب گرا"نرا شود آ سرزمینی، محمدرضا شاه وطن پرستی پدر را با غرب گرائی خود مخلوط کرد و از آنها معجونی ساخت که می

این ایدئولوژی حکومتی پهلوی  9531با انقالب اسالمی در . شود درواقع محمدرضا شاه هم بغلط گاهی ملی گرا خوانده می(. جشنهای دوهزار و پانصد ساله)

اسالم یک دین جهانی . ولی غیر سرزمینی بود( گرا امت)گرفت که در ذات خودش مردم گرا " اسالم گرائی"هم با خود سلطنت آن از بین رفت و جای آن را 

در شروع هم ملی گرائی ( جهانی، بومی و امتی)اسالم گرائی جدید . است" بومی گرا"است و با جغرافیا میانه خوبی ندارد ولی نوع شیعه آن در ایران 

 .به فنی کردرا ضر( شد که داشت غربی هم می)فرهنگی ایرانیان  -سرزمینی و هم وطن پرستی تاریخی

و بنابراین ضد ( وظیفه ای)پیدا کرده است که در ذات خودش فونکسیونی " جهانی شدن"در انتهای این تحول ملی گرائی ناقص، ایران چالش جدیدی بنام 

ضد جغرافیای ملی " ان گرائیجه"در واقع، . اسالمی ایرانیان" بومی گرائی"این پدیده هم ضد ملی گرائی سرزمینی ایرانیان است و هم ضد . جغرافیا است

متاسفانه این . برد ای باشد برای هر دوی این ایدئولوژیها و دارد هم ملی گرائی سرزمینی ایرانی و هم بومی گرائی اسالمی را به حاشیه می خواهد گزینه می

های فراوان و قوی  ی و نسل جوان ما دارای جذبهجهان گرائی در وضعیتی که حقوق شهروندی در ایران اسالمی ناقص مانده است، برای روشنفکران سیاس

های خود در دنیا تبلیغ کند و چون حامی  هائی نظیر دمکراسی و حقوق بشر و آزادیهای اجتماعی را از نوع ارزش است چون که توانسته است خواست

تنها یک راه " هجوم فرهنگی،"در مقابل این . رش دهدقدرتمندی چون غرب را هم پشت سر خود دارد توانسته است با زور یا مصلحت خود را بسرعت گست

یاد آوری کنم . مقاومت سالم وجود دارد و آن ترویج هرچه سریع تر ملت گرائی است که در ذات خودش حقوق شهروندی را با حقوق سرزمینی آمیخته دارد

تواند با  هست که جهانی شدن دیگر قادر به تفکیک آنها نیست و نمی ای شوند و این آمیختگی به گونه که در ملت گرائی، سرزمین و مردم با هم ترکیب می

  .وجود مردم در این ترکیب، سرزمین را درون خود حل کند



 

  ای که اخیراً از سوی آقای مشایی اعالم شده دارد؟ هائی با نظرات ملی گرایانه این نظریه ملت گرائی شما چه تفاوت یا تفاوت: انتخاب

مکتب . "ای ارائه کرده باشند اصال مطمئن نیستم که ایشان در این رابطه نظریه. نظر یا نظریه ملی گرائی آقای مشائی آشنائی ندارم من با :امیراحمدی

ل توانم حدس بزنم، ملی گرائی آقای مشائی همان ملی گرائی سرزمینی متداو تا آنجا که می. ایشان هم ربطی به بحث ملت گرائی من ندارد" اسالمی-ایرانی

آوردن کتیبه کورش به ایران و . تبدیل شده است" اسالم گرائی-ایران"و بومی گرائی اسالمی مخلوط شده وبه یک نوع " میراثی"است که با وطن پرستی 

میراثی، اسالم  هائی از اختالط وطن پرستی برایش جشن و سرور راه انداختن و یا آوردن قران به صحنه کنفرانسها با ساز و دهل ایرانی در واقع نمونه

  .انسانی انها مطرح نیست-دراین ترکیب نیز باز مردم و حقوق شهروندی. گرائی بومی و ملی گرائی سرزمینی هستند

 

 این نظریه ملت گرائی شما چه سودی دارد که مثال ملی گرائی متداول ایرانی نداشته است؟: انتخاب

مثال منافع ملی و توسعه ملی را به غلط تعبیر . های زندگی ما بوده و هست ل یا تضاد با برخی از جنبهملی گرائی متداول ایران ناقص و در تقاب :امیراحمدی

کند، با قوام ایرانی و  کند، با مفهوم شهروند بیگانه است، با اسالم مشکل همزیستی دارد، خارج ستیز است، درک اشتباهی از استقالل ملی را تفهیم می می

مثال، در ملی گرائی متداول ایرانی، تنها سرزمین و منافع سرزمین . شود، وغیره ندارد، با وطن پرستی ایرانی قاطی و اشتباه می مدیریت سرزمینی سازگاری

شود در آن  هم به سرزمین محدود می" توسعه ملی"دراین نوع ملی گرائی، . شود مطرح است و منافع مردم منظور نمی" منافع دولت"و به تبع آن دولت و 

  .ع مردم بطور مستقیم مطرح نیستمناف

بعبارت دیگر و برابر . کند بدون اینکه سرزمین یا دولت را از یاد ببرد در مقابل، ملت گرائی پیشنهادی من منافع ملی و توسعه ملی را روی مردم متمرکز می

که دولت را شامل )ت و منافع ملت هم مجموعه منافع مردم و نه منافع ملی مورد نظر اس" منافع ملت"تعریف من از ملت، در چهارچوب ایده ملت گرائی، 

مثال از طریق تامین . شود منافع مردم با تامین منافع سرزمین و منافع مشخص نیروهای مختلف و متکثر اجتماعی محقق می. و منافع سرزمین است( شود می

وقتی منافع مردم تامین گردد . ت باال و استقالل برای همه مردم و دولت انهاعدالت برای طبقات پایه، آزادی برای طبقات متوسط، رشد اقتصادی برای طبقا

منافع سرزمین، از طرف دیگر، از طریق تامین منافع مردم و حفظ و توسعه مرزها، محیط زیست، شهرها و روستاها، بناهای تاریخی . شوند می" شاد"مردم 

تامین منافع ملت "پس . شود می" جاوید"اگر منافع سرزمین تامین گردد سرزمین . شود تامین میمحیطی  -تاریخی -و بالخره سایر فضاها وبناهای فیزیکی

  .دهد بسیار متفاوت است ای که ملی گرائی متداول می دولتی -این تعبیر از منافع ملی بکلی با تعبیر سرزمینی ". یعنی جاودانی سرزمین و شادمانی مردم

شود و یا اگر هم مورد توجه قرار بگیرد صرفا بعنوان  م است، پس حقوق و منافع شهروندی ایرانیان در آن محقق نمیچون ملی گرائی متداول تهی از مرد

. به همین دلیل است که ملی گرائی متداول ایرانی با دمکراسی و حقوق بشر هم ارتباط مشخصی ندارد. تابعی از حقوق و منافع سرزمین و دولت آن است

در واقع اقوام که البته مردم ایران هستند، درون این . شود ول با اقوام و مدیریت سرزمینی هم از همین بی توجهی به مردم ناشی میمشکل ملی گرائی متدا

ده دی" مرزبانان غیور"انها بیشتر بعنوان )کند  هائی را که سرزمین به آنها اعطاء یا تحمیل می ملی گرائی جای مشخص و یا حقوق معینی ندارند مگر همان

 (.شوند می

در حالیکه اسالم تکیه اش . یکی از دالیلی که مثال اسالم گرائی با ملی گرائی ایرانی مشکل دارد هم همین تکیه یکجابنه ملی گرائی ایرانی روی جغرافیا است

خود دارد و بنابراین مشکلی با اسالم گرائی سرزمین و مردم را با هم درون مفهوم " ملت گرائی"در مقابل، . است و نه جغرافیا( اسالمی)روی امت یا مردم 

رابطه با خارج و استقالل ملی هم در ملی گرائی متداول . شود در واقع اسالم گرائی همچون ملی گرائی درون این ملت گرائی ذوب می. نخواهد داشت

در اینجا . شود های خارج فروکاسته می سرزمینها و دولتمثال، استقالل ملی به استقالل سرزمین و استقالل دولت از . کنند چهارچوب غلطی را پیدا می

از دید نظریه ملت گرائی (. اصل هویت ملی)بمعنی آزادی مردم از استبداد دولتی و استقالل مردم از مردمان خارج  –صحبت از استقالل مردم نیست 

باید اینطور گفت که کشوری مستقل است که مردم آن آزاد و مستقل شاید . کشوری مستقل است که هم دولت و هم ملت آن مستقل باشند و نه فقط دولت آن

  .هستند چون در چنین شرایطی دولت حتما مستقل است

 

کند و بفکر وامیدارد که باید ملت  کنید که شما را نگران می سوای مسائل باال مشکل خاصی را هم در ایران امروز مشاهده می: انتخاب

  گرائی را قبول و ترویج کرد؟



های سیاسی و تقسیم بندی  اول این جناح بازی. برای کوتاه کردن مطلب اجازه بدهید که به چند تا از این مشاهدات خالصه وار اشاره کنم! آری :امیراحمدی

ها مبنای  روه بندیظاهر قضیه این است که این گ. خشکاند است که در ایران متدوال شده و دارد ریشه کشور را می" خودی و غیر خودی"مردم ایران به 

ز فرهنگ و رقابت و یا دشمنی سیاسی دارند درحالیکه اینطور نیست و مبنای انها یک فرهنگ سیاسی مبتذل، عقب مانده و استبداد پرور است که هنوزهم ا

لت نیستیم پس منافع ملت هم در این ای در ایران حاکم است چون ما هنوز ملت نشده ایم و چون م این فرهنگ قبیله. کند ای نشخوار می های قبیله تفاوت

هست، منافع قبیله است و منافع قبیله هم در بهترین شرایط ( ها قبیله)انچه مورد نظر این جناحها . دعواهای جناحی و تفاوت گذاری بین مردم ملحوظ نیست

  .منافع سرزمین قبیله و رئیس قبیله است

کنم چون با این وضعیت از  دهند و من امریکا را مطرح می جمهوری اسالمی در امریکا از خود نشان می های باالی دولتی مشاهده دوم رفتاری است که مقام

زنند، عموما با امریکائیهای  ایند، سوای حرفهای گنده و بی ربطی که می به امریکا می" رسمی و بلند پایه"مشخصا، وقتی این حضرات . نزدیک آشنا هستم

شود و مستقیما علیه  این امر باعث پائین آمدن ارزش مقامات باالی ایرانی و به تبع آن ایران می. کنند دیدار و گفتگو می سطوح پائین و معموال غیررسمی

شوند؟ علل شخصی و فرهنگی حتما نقش دارند اما بنظر من علت اصلی این خطا را باید در مرگ  چرا این مقامات مرتکب چنین خطائی می. منافع ملت است

واقعیت این است که در ایران امروز، جز در موارد استثنائی، ملی گرائی حتی ازنوع . گرائی ایرانی حتی از نوع سرزمینی آن جستجو کرد تدریجی ملی

  .سرزمینی آن هم از بین رفته است و پایبندی به بومی گرائی اسالمی هم دیگر وجود موثری ندارد

گذارد، فرار وزرا، سفرا، وکالی مجلس، کارمندان عالی رتبه، و  ئی بومی را هم به نمایش میمشاهده سوم من، که مشخصا مرگ تدریجی اسالم گرا

های جمهوری اسالمی از دست دولت اسالمی به خارج از کشور، مخصوصا غرب، باالخص امریکا، انگلستان وکانادا، است، و اینکه این افراد در  آقازاده

گرا  مذهبی نو و اصالح طلبان آن، که البته هرگز ملی" اصالح طلبی"در واقع کل جنبش . رسمی پیدا کنند شوند تا مقبولیت اینجاها مرتکب هرعملی می

ایرانی بدنبال تحوالت اصالحی  -، امروز به اسالم گرائی بومی ایرانی هم پشت پا زده و با یک دید فرا(مذهبیون سابق -سوای نهضت آزادی و ملی)اند  نبوده

ایران روی ( گرا عرف)ای است که روشنفکران سیاسی و سکوالر  و باالخره، آخرین مشاهده من تاکید یک جانبه. آینده هستنددر جمهوری اسالمی در 

اگر چه انها بحق بدنبال تجدد گرائی و حقوق شهروندی خود و مردم ایران هستند، بی توجهی این افراد به منافع . دمکراسی، حقوق بشر ویا سکوالریسم دارند

باید توجه داشت که منافع ملت با جمع منافع مردم و سرزمین قابل حصول است و هر ایده و یا نیروئی . تواند برای کشور فاجعه آور باشد ایران می سرزمین

 .که یکی را فدای آن دیگری بکند ناقض منافع ملت ایران است

اند که وطن پرستی  ای سعی کرده اعتقادی به آنها، عده گرائی اسالمی، و یا بدلیل بیدر جمع بندی، باید بگویم که متاسفانه درغیاب ملی گرائی ایرانی و بومی 

در همین حال . میراثی ما را زنده کنند ولی این گذشته گرائی هرگز نخواهد توانست در دنیای مدرن و جهانی شده امروز جانشینی برای ملت گرائی باشد

از این . ی دمکراسی، حقوق بشر و عرفی کردن دولت تکیه دارد، هم ناقض ملت گرائی مورد نظر من استنوین نسل جدید ایران، که فقط رو" جهان گرائی"

ام که باید ملت گرائی بمعنی محقق کردن منافع مردم و سرزمین با هم هرچه سریع تر در ایران شکل بگیرد چه در غیر  دیدگاه است که من متقاعد شده

و این را هم اضافه کنم که تحقق این امر تنها در چهارچوب یک بحث روشنفکری . یدی خواهیم داشت و نه مردم شادیاینصورت ما در اینده نه سرزمین جاو

به امید آن روزی که ملت گرائی . هائی را در عمل پیش برد تا این ایده به یک گفتمان ملی و نیروی مادی برای تغییر تبدیل شود باید چنان گفتگو. مقدور نیست

  .م پیدا کند تا مردم ما شاد و سرزمین ما جاوید شوندایرانی قوا


