
 نژاد  دو پاسخ به دکتر موسی غنی

 !بافی بد است کلی

 تيرداد بنکدار

" شهروند امروز"اند با سایت ادوار نيوز که در سایت مجله توقيف شده  ای داشته مصاحبه »نژاد موسی غنی«دکتر 

است که از همين عنوان پيداست » انسانگرایی مهمتر از ملی گرایی«عنوان مصاحبه ایشان . نيز درج شده است

نژاد  های آقای دکتر غنی گفته. دگران در تالشند که این دو مقوله را در تقابل با یکدیگر قرار بدهن که ایشان و مصاحبه

در این . »شعار« چيزی نيست جز مشتی سخنان کلی و غير مستند و در یک کالم - دست کم در این مصاحبه-

نژاد را بررسی و سپس به دليل طرح چنين دعاویی  های دکتر غنی های گفته نوشته مختصر ابتدا تناقضات و ناراستی

 .نژاد، خواهم پرداخت  موضِع دکتر غنیبرداران این از سوی ایشان و بهره

 .بخوانيد اینجانژاد را در  متن مصاحبه دکتر موسی غنی

نظریه پرداز "ه نژاد، شگفتی من را در پی داشت، این بود ک نکته ای که بيش از هرچيز در گفته های دکتر غنی 

ایشان با فروکاستن تمامی مولفه ! دهد ها ارائه می از پيدایش ملت" مارکسيستی"، تعریفی "ليبراليسم ایرانی

دهند که دست  ، نشان می"اقتصاد"ها به زیربنای مارکسيستی  های فرهنگی عينی و ذهنی موثر در پيدایش ملت

بی شک ایشان به عنوان یک اقتصاددان . پيشينشان وفادارندکم در این مورد هنوز بر برخی باورهای مارکسيستی 

ها آشنا هستند و نيازی نيست که من آنها را در  درباره عوامل و مولفه های پيدایش ملت" ماکس وبر"ليبرال با آرای 

خود اجتماعی از احساسات که "اما همانطور که ایشان به یقين مطلع هستند، ماکس وبر ملت را . اینجا بازگو کنم

، ملی اسميت، آنتونی و هاچينسون، جان(، می داند "را به شکلی مناسب در دولتی از آن خود متجلی می کنند

، ص 1386، ترجمه مصطفی یونسی و علی مرشدی زاد، تهران، پژوهشکده مطالعات راهبردی ، چاپ اول، گرایی

، از حوزه روبناهاست و این تمایز ارزشمند "فرهنگ"خارج کردن مولفه اساسی   اهميت دیدگاه وبر، همانا در).52

ها می  ها، ارزش تحليلی بيشتری به رویکرد وبری جهت تحليل چگونگی پيدایش ملت دیدگاه وبر از مارکسيست

، از این رویکرد دقيق و جهانشمول بهره ببرند، نه رویکرد نخ "نظریه پرداز ليبراليسم ایرانی"انتظار می رفت که . دهد

 .مارکسيستی "اروپا محور"گرا و به شدت  ده و تقليلنما ش

پشت سر  کوچک اجتماعی که هنوز مرحله جنينی خود را يک قشر چگونه است که در ايران •

اميدوارم که پاسخ اين معمای پيچيده را ! کند؟" ملت سازی"نگذاشته است، می تواند اقدام به 

گذشته از . مخاطبانشان ارائه فرمايندنژاد دست کم جهت آگاه شدن من و ديگر  آقای غنی

ای مدرن و در ايران نيز  معتقد است، اگرچه هويت ملی پديده "احمد اشرف"همانگونه که   اين

از دوران مشروطه و به ويژه عصر پهلوی اول شکل گرفته، اما هويت ايرانی که در بر دارنده 

 ساسانيان در ايران شکل گرفته باشد که از دوره است، پديداری کهن می" تصور ايرانی بودن"

 .است



ها ناشی از تمایل بورژوازی به ایجاد بازار  ها را همانند مارکسيست نژاد پس از آنکه پيدایش ملت آقای غنی

ایران را متعلق به عصر مشروطه یا آورند، تولد ملت  های مشخص در قلمرو جغرافيایی معين به شمار می مصرف

زایش ملت ایران  شود که فرمایند که چگونه می اما این تناقض را برای من خواننده برطرف نمی. می دانند رضاخان

و (فرمایند که بورژوازی به مثابه یک طبقه  قطعن ایشان تصدیق می! رخ داده است؟" بورژوازی"پيدایش  پيش از اینبار

 خورشيدی در ١٣۴٠زمان به قدرت رسيدن رضا شاه پهلوی تا آغاز دهه  ای از روند پنج دهه در یک) نه یک قشر

های ساختاری، شيوه توليد بورژوایی،  اصالحات ارضی و برخی رفرم جامعه ایران پدیدار شد و در این زمان نيز در پی

حال چگونه است . رشيدی گردید خو١٣۵٧اقتصادی جامعه ایران تا انقالب اسالمی سال -صورتبندی نوین اجتماعی

پشت سر نگذاشته است، می تواند اقدام به  کوچک اجتماعی که هنوز مرحله جنينی خود را یک قشر که در ایران

نژاد دست کم جهت آگاه شدن من و دیگر  اميدوارم که پاسخ این معمای پيچيده را آقای غنی! کند؟" ملت سازی"

ای  معتقد است، اگرچه هویت ملی پدیده "احمد اشرف"همانگونه که    اینگذشته از. مخاطبانشان ارائه فرمایند

تصور "مدرن و در ایران نيز از دوران مشروطه و به ویژه عصر پهلوی اول شکل گرفته، اما هویت ایرانی که در بر دارنده 

بحران «اشرف، احمد، ( باشد که از دوره ساسانيان در ایران شکل گرفته است است، پدیداری کهن می" ایرانی بودن

، تهران، موسسه تحقيقات و ایران، هویت، مليت، قوميتاحمدی، حميد، : ، در»هویت ملی و قومی در ایران

زمانی را به مطالعه متون  نژاد غنی  اگر آقای).145-157، صص 1383توسعه علوم انسانی، چاپ اول، زمستان 

دقيقن . ای خواهند رسيد د، بی تردید به چنين نتيجهکالسيک پارسی و به ویژه شاهنامه فردوسی اختصاص دهن

توان بر خالف ميل آقای دکتر تنها بر اساس مختصات مدرن آن تعریف  گرایی ایرانی را نمی این دليلی است که ملی

 و البته(این که ایرانيان بر پشتوانه هویتی و فرهنگی خود آگاه باشند . های فرهنگی کهن آن غافل شد کرد و از پایه

 .ایرانيان ندارد" مدرن بودن " هيچ تضاد و تعارضی با) دچار خودشيفتگی بی دليل هم نشوند

اشاره (نژاد، عالقه ملی گرایان ایرانی به پشتوانه تاریخی و هویتی خود را بدون ارائه هيچ رابطه منطقی  دکتر غنی 

، منتهی )یک رابطه علی دقيق باشدغير مستند به یک مصاحبه مطبوعاتی نه چندان مهم دکتر مصدق نمی تواند 

اما همانطور که گفته شد برای این ادعا هيچ مستند محکمی . اند اند، کرده عنوان داشته" اجنبی ستيزی"به آنچه 

ایشان در جریان آنچه . نژاد آنگاه به تاریخ نقب زده و دعاوی غير مستند دیگری را ارائه می کند غنی. دهند ارائه نمی

اما آقای ! اند ها در نظر گرفته شده اند که ایرانيان برتر از سایر ملت  اند، ادعا کرده شاهی ناميدهشونيسم عصر رضا

اجتماعی این ادعا -کنند که دقيقن کی و توسط چه کسی که از حکومتگران و یا نهادهای سياسی دکتر اشاره نمی

 مطرح شده است؟ 

ه جمله کسانی را که به نقش تاثيرگذار عامل بيرونی در کند ک سپس تالش می" نظریه پرداز ليبراليسم ایرانی"

دائی جان "اما شاید این بر بسياری روشن باشد که همانقدر . تحوالت ایران باور دارند، بيمار و دیوانه قلمداد کند

که هایی که همه چيز را ناشی از دخالت بيگانگان می دانند، در اوهام به سر می برند، که آنهایی هم  " ناپلئون

هایی هستند، اگر مرض و غرضی  یکسره با وجود بسياری از اسناد و شواهد، منکر وجود و تاثيرگذاری چنين دخالت

 .هم نداشته باشند، دست کم در عالم هپروتند

غربی، نظام  يعنی زمانی که حتا در کشورهای.  ميالدی است١٩۵٠های دهه  سخن از سال •

، "مکتب کالسيک نوسازی" پردازان توسعه ت و نظريهحاکم اس) دولت رفاه(اقتصادی کينزی 



های انقباضی در راستای مديريت فرآيند های کشورهای در حال توسعه را به اتخاذ سياست دولت

توسعه تشويق می کنند، دکتر مصدق يا هر نخست وزير و سياستگذار ديگری، بر اساس کدام 

 ای از ساير نقاط جهان پيشی می مدل توسعه بايد در خصوصی سازی صنايع نفتی چند دهه

مگر شرکت نفت انگليس و ايران بنگاهی خصوصی بوده است که بخواهيم خلع يد از ! گرفتند؟

 آن را به دولتی سازی تعبير کنيم؟

دليل ملی کردن را گرفته و به " دکتر محمد مصدق"نژاد سپس به روال اخيرشان، گریبان شادروان آقای دکتر غنی

باید که این نکته را خاطرنشان کنم که به گواه آنانی که من را  در این جا. صنعت نفت به ایشان می تازد

ام، اما انتقاد من  ها و عملکرد کابينه دکتر مصدق بوده شناسند، در این چند سال اخير یکی از منتقدان سياست می

من هيچ گاه با اصل ملی شدن صنعت نفت .  به بعد است١٣٣١ماه  تير ٣٠به ایشان متوجه عملکرد دکتر مصدق از 

 و یا قبل از آن در مقابل دکتر ١٣٣٢ امرداد ٢٨البته بيشتر کسانی هم که در پی واقعه . مخالف نبوده و نيستم

زم تيمسار سپهبد علی ر"البته سخنان دلسوزانه و هوشيارانه شادروان . مصدق قرار گرفتند، نيز همين گونه بودند

ما هنوز آفتابه و لولهنگ هم نمی توانيم بسازیم، چگونه می " که در مخالفت با ملی شدن صنایع نفت گفت" آرا

پذیرم که ملی شدن صنعت  این را نيز می. دانم را هم بسيار عميق و وارد می" خواهيم که صنعت نفت را اداره کنيم؟

 زمينه های استخراج، پاالیش و توزیع، در نهایت تحقق در نفت بدون داشتن توانایی و نيروی انسانی بومی ماهر

تاسيس شود تا " دانشکده نفت آبادان"تشکيل شود و طی آن  "کنسرسيومی"یافتنی نبود و می بایستی که 

صنایع نفت را  ، پس از تربيت نيروی انسانی ماهر و کسب توانایی در زمينه های مورد اشاره،١٩٧٣بتوانيم در سال 

ن را هم می پذیرم که سرسختی زنده یاد دکتر مصدق که مشخص نيست که در پی واهمه از حزب ای. ملی کنيم

به دليل در نظر نگرفتن نياز مبرم کشوری در حال توسعه به تامين  توده بود یا دلبستگی به ذهنيات توده های مردم،

 دیگر، کشور را در یک انسداد درونی و ایران از سوی درآمد ارزی از یکسو و نياز تعطيل ناپذیر بازار جهانی به نفت

صنایع نفت  مبنی بر خصوصی سازی نژاد را راهکار پيشنهادی دکتر غنی اما نمی توانم. انزوای بيرونی گرفتار کرد

گذشته از آنکه اعتقادی به خصوصی سازی منابع ملی ندارم و طرح این مسئله را در هنگامه . ایران را درک کنم

یعنی .  ميالدی است١٩۵٠های دهه  زیرا سخن از سال. فت ایران، بی مورد می دانمجنبش ملی شدن صنعت ن

مکتب " پردازان توسعه حاکم است و نظریه) دولت رفاه(غربی، نظام اقتصادی کينزی  زمانی که حتا در کشورهای

 مدیریت های انقباضی در راستای های کشورهای در حال توسعه را به اتخاذ سياست ، دولت"کالسيک نوسازی

فرآیند توسعه تشویق می کنند، دکتر مصدق یا هر نخست وزیر و سياستگذار دیگری، بر اساس کدام مدل توسعه 

مگر شرکت نفت انگليس ! باید در خصوصی سازی صنایع نفتی چند دهه ای از سایر نقاط جهان پيشی می گرفتند؟

  به دولتی سازی تعبير کنيم؟و ایران بنگاهی خصوصی بوده است که بخواهيم خلع ید از آن را

. را در تقابل با یکدیگر قرار می دهد" ملی گرایی"و " انسان گرایی"نژاد سپس به شکل نادرستی  آقای دکتر غنی

ایشان این بار نيز با اکتفا کردن به چند واژه کلی و شعار گونه تالش در القای این تضاد ـ که به هر دليل در ذهن 

گرایی است  گرایی، انسان تر از ملی من معتقدم آه مهم«: نژاد می گوید غنی. واننده داردایشان شکل گرفته ـ به خ

تر از شعارهای آلی ناسيوناليسم است و به  ها مهم حقوق فردی انسان. گرایی آرد و نباید انسانيت را فدای ملی

خودداری  ردن مصداق برای دعاویشاناما ایشان باز هم از آو» .ها را آزار و خفت دهيم گرایی نباید ایرانی نام ملی

" ملی گرایی"را فدای " انسان گرایی"می کنند و مشخص نمی کنند که دقيقن کی و کجا و چه کسی در ایران 



! کرده است و بازهم کی و کجا و چه کسی در ایران به نام ملی گرایی، ایرانی ها را آزار و خفت داده است

اد نتواند مصداقهایی را در اثبات این دعاویش ارائه دهد، تنها گوینده نژ بدیهيست که تا زمانی که آقای غنی

 .های کلی و شعار گونه و در عين حال بی محتوایی است که فاقد بازتاب عينی و ارزش تحليلی می باشد سخن

ايران در نظام جهانی می بيند، " نقش"گرايان را مانعی در جهت تثبيت  ملی اگر ايشان •

بی جهت . گرايان سکوالر ايرانی دارند های پرشماری در تقابل با ملی نگيزهشرکايشان نيز ا

ليبراليسم  نظريه پرداز اما به گمانم. نژاد، محمد قوچانی می شود نيست که هوراکش آقای غنی

 ...ايرانی، ره به نشانی نادرستی برده است 

گرایان ایرانی، چهره  جلوه دادن ملی) نازی(نژاد آنگاه تالش می دارد که با ناسيونال سوسياليست  دکتر غنیآقای 

آرنت نازیسم آلمانی پدیده ای خاص و متعلق به شرایط  از آنجایی که به گفته. ای هراسناک از این طيف ایجاد کند

اگر اشاره ایشان به اتخاذ  .ی و مغرضانه استنژاد بی معن زمانی و مکانی مشخص است، شبيه سازی آقای غنی

های ایرانی است و می خواهند به این ترتيب آن را  های رفاهی دولت محورانه توسط ناسيوناليست برخی سياست

با نوعی دغل کاری به نازیسم تشبيه کنند، بهتر است که با یادآوری شرایط آن روزگار، اعتقاد خودشان به 

 .زمان نيز به یاد آورند سی چپ را در آنمارکسيسم و اقتصاد سيا

گرایی  روسيه به گرجستان را نيز پيامد ملی نژاد در پایان نيز طی کشفی بزرگ، حمالت آمریکا به عراق و آقای غنی

. گرایی، نهایت کوشش و اهتمام خود را کرده باشد ای خوفناک از ملی کند تا به این شکل در ترسيم چهره عنوان می

های دموکراتيک در  ارزش ه سهو یا به عمد دعاوی ایاالت متحده در زمينه مبارزه با تروریسم و ترویجایشان ب اما

های  این کشور به عنوان عامل اصلی حمله به عراق جلوه داده شده و منافع کارتل خاورميانه را که همواره از سوی

روسيه نيز تحریکاتی  همچنين برای. چسبند یگرایی را م بزرگ نفتی از این جنگ را نادیده گرفته است و یقه ملی

این . دهند منافع این کشور در منطقه قفقاز شد را مد نظر قرار نمی که از سوی حکومت غربگرای گرجستان بر عليه

ارائه می » های منفی ملی گرایی هستيم در جهان امروز تنها شاهد جنبه«نژاد در اثبات این ادعا که  ها را غنی گزاره

الزام «کنند که بر فرض صحت ادعایشان و دقيق بودن این دو مصداق، تکليف  نژاد اشاره نمی اما آقای غنی. فرمایند

چه می شود؟ آیا در دهکده جهانی مورد عالقه ایشان » ها به پاسداری از منافع ملی کشورشان دولت

الگوهای مصرفی بر خالف ميل  دهعرض اندام ندارد که مبادا خدای ناکر ناسيوناليسم حتا در وجه فرهنگی نيز حق

 !داران جهانی باقی بماند؟ ابر سرمایه

گرایی و حتی سوسياليسم و چپ گرایی در  بعد از انقالب ملی«: نژاد در آنجایی که می گوید آقای غنی دست اما

دند، اآنون آسانی آه با آنها مبارزه آر. آشور ما رنگ باخت اما به اعتقاد من این خارج شدن از صحنه ظاهری است

پيداست که . رو می شود »اینكه مشكل ما پيچيده شده دليل این است. ها هستند خودشان گرفتار این ایدئولوژی

از هم اکنون خود را درگير یک مبارزه با " گرای حکومتی راست شبه توسعه"ایشان و شرکای سياسی اشان در 

ایران در نظام جهانی می بيند، " نقش"ر جهت تثبيت گرایان را مانعی د ملی اگر ایشان. گرایان می بينند ملی

بی جهت نيست که هوراکش آقای . گرایان سکوالر ایرانی دارند های پرشماری در تقابل با ملی شرکایشان نيز انگيزه

ليبراليسم ایرانی، ره به نشانی نادرستی برده است  نظریه پرداز اما به گمانم. نژاد، محمد قوچانی می شود غنی

 ... 



 

 نژاد ای بر آرای دکتر غنی گيری خرده

 عليرضا افشاری

اشکان رضوی برایم فرستاده بود، خواندم؛ همان  ام نژاد را که دوست گرامی وگو با دکتر موسی غنی گفت

تازگی بر روی تارنمای حزب ادوار  ی شهروند به چاپ رسيده بود و به نامه هفته وگویی را که پيش از این در گفت

 .»گرایی تر از ملی گرایی مهم انسان«عنوانش بود . وحدت قرار گرفت تحکيم

های اخير باید داوری دکتر  چون سال نخست، هم. جداگانه شد به گمان من برای نقد آن سخنان باید وارد دو بحث

 يانای، در هر بحثی به م چون موضوعی حاشيه را سنجيد که شوربختانه آن را هم نژاد پيرامون دکتر مصدق غنی

  .گرایی دو دیگر، داوری ایشان پيرامون ملی. کشند می

گرا هم،  باور منِ  مّلی کنم که به های احتمالی، اعالم می پيش از ورود به این سنجش و برای کم کردن سوءبرداشت

ستانه دو اصول انسان«من هم به . گرایی کرد ملی گرایی است و نباید انسانيت را فدای تر از ملی گرایی مهم انسان

البته روشن است که آزادی مالکيت تا جایی که به (باور دارم » مالكيت چون حقوق بشر، آزادی فردی و آزادی هم

جای کار  پس تا این). نياورد آزادی فردی آسيب نزند و آزادی فردی تا جایی که به آزادی فردی دیگران خدشه وارد

دیگر داشته باشيم که من این احترام به  اختالف نظر را با هم ا اینج فقط امکان دارد در این. اختالفی با ایشان ندارم

 .دانم، و ایشان شاید نداند مان می در فرهنگ و تاریخ سرزمين انسان را دارای پيشينه

رسد  نظرم می به) سياسی شادروان دکتر مصدق نژاد بر کردار ی آقای دکتر غنی نقدهای گسيخته(ی اولی  درباره

مان  ویژه حاکمان شاید بسيار زودتر از مشروطيت باید وارد فضای فکری ما و به» بيگانه نگر نسبت به نگاه توطئه«که؛ 

 های گان، و زد و بندهای آنان با یکدیگر، یکی از دالیل از دست رفتن بخش جا به بيگانه گونه اعتماد بی شد تا این می

گاه  ستيزی، هيچ بيگانه نژاد است، یعنی نظر آقای غنیچه مّد  ولی آن. شد دوران قاجار نمی بزرگی از کشورمان در

شان از آن، به این  گيری از دکتر مصدق و نيجه ی ایرانيان نشده است و استناد ایشان به یک جمله وارد اندیشه

بوده است توسط مدارک و تاریخ تأیيد » ایزوله کردن ایران«در راستای  گرای ما مردان ملی صورت که تالش دولت

 مورد خاص، دکتر مصدق در جنگ با انگلستان حتا حاضر شده بود غرامت بپردازد و یا با در این. ودش نمی

صنعت نفت ایران را بر  ی کنسرسيومی متشکل از چند کشور وارد مذاکره شود و یا کارشناسان کشور دیگری، اداره

ای شخصی  مخالف بود و در این مورد هم کينهدر ایران  ها ی حضور انگليسی ایشان تنها و تنها با ادامه. عهده بگيرند

گرفته برای بيرون کردن نيروهای ابرقدرتی که  استثنایی و تاریخِی ملِی شکل خواست از فضای نداشت بلکه می

ی  نژاد درباره غنی مگر این که دکتر(ها را به منافع و سرزمين کشور ما وارد کرده بود، بهره ببرد  ضربه ترین بزرگ

شعارهای «جداگانه دقيقًا توضيح بدهند که آن  اميدوارم ایشان در مبحثی). ر دیگری داشته باشندانگلستان نظ

هم به نظر منطقی » چيز را در ید دولت قرار دادن همه«حتا . دقيقًا چيست »نوع تفکر بيمارگونه«و » ستيزانه اجنبی

 که آن اواخر – استعماری انگلستان را که در پشت شرکت نفت ایران و انگليسآن که دولت  آید، مگر نمی

هایش در امور کالن سياسی  دخالت همه شرکتی خصوصی در نظر بگيریم و آن – اش هم حذف شده بود»ایران»

در ناخصوصی بودن آن شرکت و ظاهرسازی دولت (ی تجاری در نظر آوریم  پاافتاده کشورمان را مسایل پيش



ی در اختيار داشتن اکثر  صنعت نفت ایران رخ داد، آن دولت به بهانه ی ملی شدن لستان همين بس که تا مسألهانگ

از دست دیگری  و صد البته آقای دکتر انتظار ندارند صنعتی که تازه). ميدان مبارزه با دولت ایران شد سهام، خود وارد

سر مالکيت آن نزدیک است جنگی به راه  دآوری است و حتا بردرآمده و هنوز دارای هزار و یک مشکل در اداره و سو

رسد که نياز به  نظر می نژاد به رو این سخنان آقای دکتر غنی به هر. بيفتد، به سرعت به بخش خصوصی داده شود

 .توضيح بيشتری دارد

ای   پدیده-1: آید که گرایی چنين برمی ی ملی دربارهنژاد  دکتر غنی از سخنان. تر است ای و اما دومی، که بسيار پایه

با   ما آن را پس از دریافت، در پی آميختن-3های مثبت و منفی است؛   دارای جنبه-2است؛  امروزین و غربی

اند  گرایی آميخته به گذشته و ایران بازگشت های قدیمی و  ای آن را با آرمان مثًال عده(ایم  مفاهيم دیگر، خراب کرده

و گروهی آن را با سوسياليسم، که به باور دکتر،  ستيزی است اش اجنبی ی بيرونی ترین مشخصه آه اصلی

  .های منفی آن هستيم امروز در جهان تنها شاهد گسترش جنبه -4 ؛ )آید محصولی بيمارگونه از آن برمی

شود که  جا ناشی می نامم، از آن گرايی می ملی چه اشتباه آقای دکتر در تحليل به گمان من، آن •

شناسند و  گرايی را نيز با مفاهيم و حتا تاريخ غرب می ملی دولت،-چون مفهوم ملت ايشان هم

نژادپرستی جايگاهی دارد که در فرهنگ ما مطرود  در ناسيوناليسم غربی،. ... سنجند می

است و در داری نشأت گرفته  بورژوازی و نظام سرمايه چنين ناسيوناليسم غربی از هم... است

ناسيوناليسم ... تسلط بر کشورهای ديگر نيز مطرح شده است ها، طلبی ی فزون اين نظام بر پايه

اروپامحوری پيدا شده است حال آن که ناسيوناليسم ما ريشه در  غرب در دوران بورژوازی يا

 ...فرهنگ تاريخی ما دارد 

 

کنم تا باز اگر ایشان روزی  رسد، عنوان می را که به نظرم می ی کلی نژاد من تنها چند نکته ی نظر دکتر غنی درباره

آن  تر بر روی موضوع متمرکز شدند، ما هم بتوانيم ریزتز به تر و کامل تشخيص دادند و دقيق وگو را مفيد این گفت

 .بپردازیم

گرایی در وجه  جدید باشد ولی من بر این باورم که ملی  دولت-ی ملت رسد که ایده نظر می هر چند در ظاهر به

شود آه انسجام دارد و  همراه با آن یك واحد سياسی تعریف می«باورند آه  مثبت خود که آقای دکتر بر این

در » آند می اجتماعی، اقتصادی و سياسی و فرهنگی در درون این سيستم معنادار شده و هویت پيدا های فعاليت

یخی این موضوع و این که چرا بر این باورم ملت فرهنگی بررسی تار. ایران، از زمان ساسانيان شکل گرفته است

ایران در زمان ساسانيان شکل گرفته و در هنگام هخامنشيان این مفهوم هنوز در مراحل آغازین تکامل خود بود، 

های دکتر پيروز مجتهدزاده  ی پژوهش کنم که بر پایه بسنده می نيازمند جستاری دیگر است، اما تنها به این موضوع

 اقتصادی، آذر و -ی اطالعات سياسی ی حکومتی ایران باستان، ماهنامه سياسی و شيوه سرزمين و مرز در بينش(

ی حاکم، نامی  خانواده بار در تاریخ به جای نسبت دادن یک کشور یا ملت به نام هنگام، برای نخستين ، آن)1381دی 

از سوی . که تاکنون نيز پابرجاست) کهن نيز بود های نالبته دارای پيشينه در مت(ویژه بر این سرزمين نهاده شد 

در نوشتار یادشده، سندها (مرزهای ایران در برابر غيرایرانيان نيز مشخص است  ای آشکار گونه دیگر در آن هنگام به

آن نيز، خود را  رو هستيم که باشندگان داری روبه پس ما با واحد سياسی هویت). ها آورده شده است مثال و



گذارند، هر چند این موضوع به معنای  می کنند تفاوت شناسند و با دیگرانی که خارج از آن حوزه زندگی می می

دیگر، آشکار است اگر بگویم در . از این آفت انسانی دور هستيم –  به نسبت-مان  جویی نيست و ما در تاریخ برتری

) ابریشم است ی   بخش آن، بازرگانی در مسير جادهترین که معروف(داری و اقتصاد بازار  سرمایه آن دوره، روابط

مربوط به پول و برقراری امنيت داخلی  سان شدن معيارهای چون یك یابد و تبع آن، نياز به مسایلی هم گسترش می

چه آقای  به عبارت دیگر هر آن. شود تجارت بودند، پاسخ داده می چنين برداشتن موانع و قوانين محلی آه مانع و هم

 ملتی در واحدی سياسی با مرزهای جغرافيایی مشخص«گيرد؛  گيری ملت فرمودند شکل می شکل  در تبييندکتر

 ».آه پول واحد دارد و دادوستد در داخل مرزها آزاد است

چون  شود که ایشان هم جا ناشی می نامم، از آن گرایی می ملی چه اشتباه آقای دکتر در تحليل به گمان من، آن

 ی تفاوت درباره. سنجند شناسند و می گرایی را نيز با مفاهيم و حتا تاریخ غرب می ملی ،دولت-مفهوم ملت

گيرم  همایون یاری می تکميل نژاد مد نظر دارند، از سخنان دکتر ناصر چه آقای دکتر غنی گرایی ایرانی با آن ملت

در « که؛ )1381نجمن افراز، آبان و آذر ی درونی ا افراز، نامه -  متن سخنرانی در انجمن افراز-گرایی فرهنگی  ملت(

 چنين ناسيوناليسم غربی از هم... نژادپرستی جایگاهی دارد که در فرهنگ ما مطرود است ناسيوناليسم غربی،

تسلط بر کشورهای دیگر نيز  ها، طلبی ی فزون داری نشأت گرفته است و در این نظام بر پایه بورژوازی و نظام سرمایه

اروپامحوری پيدا شده است حال آن که ناسيوناليسم ما  ناسيوناليسم غرب در دوران بورژوازی یا... مطرح شده است

گرایی  ی ناسيوناليتاریسم یا ملت واژه همایون روست که دکتر تکميل از این .»ریشه در فرهنگ تاریخی ما دارد

او بر این باور . شتباه گرفته نشودی غربی ا کنند تا با نسخه می گرایی ما پيشنهاد فرهنگی را برای ناميدن ملت

ملِت . دارد ناسيوناليسم غربی که با دولت گره خورده است ناسيوناليتاریسم ما با فرهنگ پيوند است، برعکس

اند ولی مردم  استعماری، تکه و پاره شده های بالکانيزاسيون سياست تمام ایرانيانی هستند که در پی«فرهنگی ما 

زردشت و مانی و مزدک و رودکی و فردوسی و حافظ و سعدی و موالنا  کورش و داریوش وها برای  ی این خطه همه

 ».دارند ها را دوست ی آن احترام قایل هستند و به عنوان ميراث فرهنگی، همه... نظامی و و انوری و خاقانی و

های مغرضانه،  هم باشد که تحت تأثير برخی نوشتهناآشنا با تاریخ  گشای این ابهاِم دوستان این توضيحات شاید گره

برگزاری  که نمادش(سازی این ملت فرهنگی  ایرانی برای رودررویی با تجاوزهای دشمنان در تکه روایان تالش فرمان

های  یابيم که بخش آشنا باشيم درمی ی ایران اگر اندکی با تاریخ تجزیه(خوانند  را تجاوزگری می) جشن نوروز است

های فرضی   نه با قيام-دهند  پيرامون ما را تشکيل می  که امروزه کشورهای مستقِل-ی ایران  دهجداش

های استعماری وقت و حتا بر خالف ميل اکثریت همان مردم  تزویر سياسی ابرقدرت شان، بلکه در پی زور و مردمان

شده است، کما این که  ی ایرانی سرکوبها ها، هرگونه حرکت برای پيوستن با دیگر سرزمين اند و در آن گرفته شکل

ستيزی و تحریف تاریخ،  تمام توان، ایران شان، با هاست در بيشتر این کشورها توسط حاکمان خودخوانده سال

یابيم ایران در درازای تاریخ، جز در مواردی  این موضوع است که درمی با آگاهی از). شود آموزش داده و دنبال می

 .و این یک افتخار معتبر است. گر بوده و نه تجاورکار دفاعکشوری  معدود، همواره

که ما  – های آن وحدت ملی پایه هایی که به ملت فرهنگی باور دارند بر این است که ها، گمان آن با تمام این سخن

ا توان این ملت ر است که با اندکی کوشش فرهنگی می چندان مستحکم – کنيم از آن زیر نام ملت فرهنگی یاد می

کنم که  نژاد عرض می ی خود دکتر غنی ی نوشته باز سوءبرداشت نشود، بر پایه دیگر آورد و برای این که به گرد یک

 – اندیشی، مرزها انسان پدید آورد تا اگر روزی با گسترش روابط و افزایش» ای اتحادیه«گام نخست،  توان در می



يز آمادگی بيشتری برای پذیرش این موضوع داشته باشيم، ن برچيده شد ما – تنها اقتصادی، بلکه سياسی نيز نه

 .های فرهنگی خود سرمایه داشت البته با نگاه

طلبی داشته است و  ناسيوناليسم غربی از بدو پيدایش، توسعه و باز بر خالف سخن آقای دکتر باید یادآوری کرد که

 ها، ها، پرتغالی طلبی اسپانيایی در توسعهکه به آن دچار شده؛ مگر آن که ایشان  تنها در دوران معاصر نيست

 .ما متوجه نشده باشيم ها تفاوتی دیده باشند که طلبی امروزین آمریکایی ها با توسعه ها و انگليسی فرانسوی

  

 – اش ی منفی زعم آقای دکتر، آن هم در جنبه به – گرايی ی ملی آيا در جهانی که هنوز بر پايه •

 – تنها و تنها به سود خود – وری از ديگران بهره رگ در حالهای بز رود و دولت پيش می

ای از  گيرد در زير آن، کاسه بند دفاعی از سِر حقوق بشر صورت می هم گاهی نيم هستند، و اگر

 دوستی چه گرايی و ميهن ها وجود دارد، خلع کردن خود از توان برآمده از ملی يا رقابت منافع

برندارند و  تواند داشته باشد؟ چرا آنها که نيرومندتر هستند دست از اين مرام مثبتی میآمد  پی

اهميت واقعی خود را  ويژه اين سخن هنگامی ما که بسيار به آن نيازمنديم بايد آن را وانهيم؟ به

حاکمه، ما شاهد رشد و گسترش  گرايی در دستگاه ی ايران نماياند که در پی نبوِد انديشه می

های آنانی است که  سو با کوشش هم ای که بسيار زدگی هستيم؛ انديشه ی ويرانگر قوم نديشها

نژاد را که دستی بر  باره دکتر غنی در اين توان دانم نمی می. پاره شدن ايران هستند خواهان تکه

خبران قرار  های دانشجويی هستند در گروه بی گروه مسايل سياسی دارند و در تعامل نزديک با

 گرايی را ارزيابی کرد؟ ستيز با ملی داد، پس چگونه بايد سخنان ايشان در

 

اند،  نژاد و دوستانی که سخنان او را بازتاب داده دکتر غنی چه را که در نظر داشتم به اميدوارم توانسته باشم آن

 ای اشاره کنم که به گمان من بسيار مهم است؛ دوست دارم به نکته در پایان. منتقل کنم

رود و  پيش می – اش ی منفی زعم آقای دکتر، آن هم در جنبه به – گرایی ی ملی آیا در جهانی که هنوز بر پایه

بند دفاعی از  هم گاهی نيم هستند، و اگر – تنها و تنها به سود خود – وری از دیگران بهره های بزرگ در حال دولت

ها وجود دارد، خلع کردن خود از توان برآمده از  یا رقابت فعای از منا گيرد در زیر آن، کاسه سِر حقوق بشر صورت می

تواند داشته باشد؟ چرا آنها که نيرومندتر هستند دست از این  آمد مثبتی می پی دوستی چه گرایی و ميهن ملی

د را اهميت واقعی خو ویژه این سخن هنگامی برندارند و ما که بسيار به آن نيازمندیم باید آن را وانهيم؟ به مرام

ی ویرانگر  حاکمه، ما شاهد رشد و گسترش اندیشه گرایی در دستگاه ی ایران نمایاند که در پی نبوِد اندیشه می

. پاره شدن ایران هستند های آنانی است که خواهان تکه سو با کوشش هم ای که بسيار زدگی هستيم؛ اندیشه قوم

های  گروه تی بر مسایل سياسی دارند و در تعامل نزدیک بانژاد را که دس باره دکتر غنی در این توان دانم نمی می

 ؟گرایی را ارزیابی کرد ستيز با ملی خبران قرار داد، پس چگونه باید سخنان ایشان در دانشجویی هستند در گروه بی
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