
   
آن بحث و هایی که در دوره معاصر هم تاثیرگذاري زیادي داشته و هم در محافل فکري درباره  از جمله اندیشه -

به نظر شما این دیدگاه داراي چه مختصاتی است؟ آیا . شهري است وگوي فراوانی شده است، موضوع ایران گفت
  ها پیکربندي شده است؟ ایر نظریهآید یا با اقتباس از س این دیدگاه، یک دیدگاه وطنی به حساب می

کنیم، شاید الزم باشد آنها را در چارچوبی تاریخی  ابتدا بگویم وقتی در خصوص برخی کلمات و مفاهیم صحبت می: فکوهی
اي  اولین نکته. دهند قرار دهیم و همچنین الزم است ببینیم چه کسی یا کسانی این مفهوم را در چه جایگاهی و کجا قرار می

کنم افراد عامه و معمولی  گویم، مخاطبین من و کسانی که من درباره آنها صحبت می م این است که در آنچه اینجا میکه دار
    . نیستند، بلکه کسانی مخاطب من هستند که در جامعه، نقش فکري، هدایتی و آموزشی دارند یا می توانند داشته باشند

و با گرایی عامدانه  شهري یا ملی هاي ایران ها یا افرادي نیست که از اندیشه این را هم اضافه کنم که هدف بحث من تغییر آدم
آنها را مقدس  وار کنند یا دیوانه استفاده میآنها دفاع و بهتر است بگویم سوء گرایانه عوامخطرناك و اخت همه ابعاد ِنش

بحث من کسانی است که هنوز از ابزارهاي فکري برخوردارند که بتوانند به مسائل به شکل . اند رفته دست پندارند، این افراد از می
   .سرزمین و فرهنگ و مردمشان دهند توانند اندیشه خود را رشد به سود  کنند و در نتیجه می انتقادي نگاه 

شود و عمدتا در قرن  نقالب فرانسه ظاهر میبا ا 18گرایی یا ناسیونالیسم داد، در اواخر قرن  توان به آن نام ملی جریانی که می
یعنی به وجود آوردن شکل جدیدي از دولت که به آن دولت یا . شود سازي یا دولت سازي گفته می افتد و به آن ملت جا می 19

ا از هاي گذشته نیست که مشروعیت خود ر گیرد و مانند رژیم شود که ادعا دارد مشروعیت خود را از پائین می ملت گفته می
شود که در آن سیستم جهانی به دولت و ملت تبدیل  اي می و انقالب فرانسه به بعد دنیا وارد مرحله 19از قرن . گرفتند باال می

غیر از ) جز پناهندگان(سال است که در دنیا تجمع هاي بزرگ انسانی به رسمیت پذیرفته شده 50هم اکنون نیز . شود می
 300چیزي حدود . کسانی که یک دولت ملی ندارند معموال در وضعیت بدي هستند. داریمهاي ملی ن ها یا دولت دولت ملت

   .شود میلیون در دنیا وجود دارند که به آنها مردمان بدون دولت گفته می
کند و حضور در جهان را به جزء به  ملت مشکل ایجاد می –سیستم جهانی سیستمی است که در حال حاضر نداشتن دولت 

بداند یا چه حجمی داشته باشد، » ملت«خودش را مهم نیست یک گروه مردمی . پذیرند و ملت به رسمیت نمی شکل دولت 
البته تقسیم بندي هاي  .به رسمیت شناخته باشند» لت ملیدو«آن را به عنوان یک نظام بین المللی  مهم آن است که در 

به عبارت دیگر استعمار شکل . آورد که استعمار به شکل عمومی درنبوده است و این فرایندي است جهان، همیشه به این شکل 
  .ساختاري دولت هاي مرکزي را به یک قاعده عمومی در جهان تبدیل کرد

اي از مفاهیم را به وجود آورد که امروزه بسیار آشنا است، به  به کمک فلسفه و ادبیات مجموعه 19این جریان فکري از قرن 
، » ملت«، »تاریخ«پرسیم و همه تصور می کنند مفاهیی مثل  ر مورد ذات اینها از خود سوال نمیقدري که به هیچ عنوان د

    .سبب خطرناك شدنشان می شود  واژگانی بدیهی هستند و همین بدیهی بودن مفروض   و غیره » کشور«، » مردم«
  بیشتر توضیح دهید؟ممکن است این موضوع را درباره یکی از این مفاهیم  -

پرسد تاریخ به چه معنا است؟ تاریخ یک کشور چیست؟ در  امروز کسی از خود نمی! بله، مثال نگاه کنیم به مفهوم تاریخ: یفکوه
با (هاي اسطوره اي  البته براي اغلب پهنه ها و جمعیت هاي انساي روایت. حالی که تاریخ یک کشور بحثی کامال متاخر است

داریم اما تاریخ در معناي مدرنش هرگز به این معنا نبوده ) نامند اي هویت می ورهعناوینی که انسان شناسان زایش هاي اسط
    .است

هاي گذشته نگاه کنیم،  که یک مفهوم اتوپیایی است چون اگر به تاریخ و روایت» سرنوشت یک کشور«یا فرض کنید مفهوم 
خیلی از ما این است که چون یک دولت  دهد ولی باور بینیم که مشخص نیست چه اتفاقی براي پهنه سرزمینی رخ می می

تر اینکه این  ملت وجود دارد، سرنوشت ملی هم وجود دارد و از آن سوررئالیستی -وجود دارد و بهتر بگویم چون یک دولت
  .سرنوشت مطلقا در دست خودش است



چون ملت چیست؟ . ربوط به آن استمفهوم ملت نیز تا حد زیادي مفهوم ابداعی با استفاده از مفاهیم باستانی نامربوط یا کم م
کنند یک نوع رابطه با هم دارند و  هایی که در یک جغرافیا زندگی می خواهیم ادعا کنیم همه آدم ملت چیزي است که می

   .سازد و براي ساخت دولت ملی هم ضروري است اینها مفاهیمی است که دولت ملی می. منافع و احساسات اینها یکی است
اما بحث ما این نیست چرا که . خواهید دولت ملی تشکیل دهید باید سرنوشت ملی و تاریخ داشته باشید می البته شما وقتی

چرا که ، ها است تر از این حرف وید پیچیدهش اما وقتی وارد حوزه فرهنگ می ،حضور در دنیا بدون دولت ملی امکانپذیر نیست
  .شود فرهنگ معطوف به مرزهاي دولت ملی نمی

  !مروزبه خصوص ا -
دهنده این است که  خود همین نشان. شود دین معطوف به مرزهاي جغرافیایی نمی. براي مثال پدیده دین را ببینید! بله: فکوهی

    .است هرچندن دولت ملی ابداعی مهم بوده و خدمات زیادي کرده، اما در عین حال جنایات بزرگی هم کرده
خیلی از . البته همین دولت، نکات مثبت زیادي هم داشته است. کشته شدندهاي ملی  ها نفر به خاطر جنگ بین دولت میلیون

اي که گرفته شده، آن  اما امروز نهایتاً نتیجه. دستاوردهاي دموکراتیک را فقط در چارچوب دولت ملی ممکن بود به دست آورد
  .است 21است که ملی گرایی یک ایدئولوژي خطرناك در قرن 

گرایی که در  بینند نه ملی گرایی افراطی می گرایی را در مفهوم ملی اید بدانیم که امروز در دنیا ملیگرایی ب گوئیم ملی وقتی می
گرایی امروزه برابر این اندیشه افراطی است و البته در کشور ما  ملی. گرفت وجود داشت و بر مبناي آن دولت شکل می 19قرن 

مساعدي داریم و شاید نیاز، اما وقتی این   گرایی نگاه  ا هنوز به ملیچون فرایند ساخت دولت و ملت به پایان نرسیده است م
پرست  از اینرو در اروپا یا امریکا افراد راست، غیر دموکرات و نژاد.شود گرایی نیز تمام می ها به سرانجامی برسند عمر ملی فرایند

جنگ و خیانت  مفهوم ملی گرایی با جنایت و   کنند چون به خصوص در این قاره  گرا تعریف می هم به ندرت خود رارسما ملی
   .و تخریب پیوند خورده است

  در ایران معاصر ملی گرایی چه نتایجی داشته است؟ -
خواسته خود  دوستی وجود داشته و این اندیشه همیشه می گرایی و وطن سال پیش اندیشه ملی 100در ایران از حدود : فکوهی

اما چنین چیزي نبوده . بیشترین دغدغه را براي فرهنگ این کشور و آینده این مردم دارد اي مطرح کند که را به عنوان اندیشه
زمانی که واقعیت قضیه را نگاه کنیم کسانی که در احزابی مانند سومکا یا پان ایرانیست حضور داشتند کارنامه خوبی . است

خارجی قرار داشت و آنها را در ایران نمایندگی  هاي همچنین رژیم پیش از انقالب که در وابستگی کامل به قدرت. ندارند
. کرد، آیا بیشترین سود را به ایران رساند؟ اگر مغرض نباشید جواب این سواالت منفی است گرا اعالم می کرد خود را ملی می

که در جنگ با به صدها هزار شهیدي . کردند، را نگاه کنید گرایی تعریف نمی برعکس کسانی که لزوما خود را در چارچوب ملی
گرایانه در معناي وطن پرستانه نداشتند و براي باورهاي دینی شان  بسیاري از این شهدا دیدگاه ملی. عراق داشتیم، نگاه کنید

البته این باورها در چارچوب خاصی از زمان و مکان با منافع ملی و سرزمینی و کشوري نیز . می جنگیدند و شهید شدند
وطن یا کشور و میهنش را دوست نداشته باشد و خاضر  نبودن به معنی آن نیست که انسان » پرست«وطن . انطباق یافته بود

ودیگران را پست تر دیدن  نباشد حتی جانش را فدایش کند اما این کار را با ذهنیت برتري نسبت به دیگران و خود را باالتر 
     . نمی کند

  !براي یک وجب خاك نجنگیدیمنامه بسیاري از شهدا تصریح شد که ما  در وصیت -
کنم اینها جان  البته ممکن است که اساس حرکت آنها ملی نبوده باشد ولی من فکر می. گفتند ما براي اسالم جنگیدیم: فکوهی

گرا نباشد ولی منفعت آن به ساختن دولت  پس ممکن است فردي ملی. خود را براي ملت در مفهوم مدرن آن نیز فدا کردند
  .ملی برسد

ام که  بارها گفته. مدل خود را از جایی گرفته است که به ما خیلی ارتباط ندارد. گرایی در ایران این مشکل را داشته است یمل
  .شد این مدلی بود که از ابتداي دوره رضاشاه مطرح می. انقالب فرانسه و ناسیونالیسمی که در انقالب فرانسه وجود داشت



چه بهتر که این تاریخ را از گذشته این  داشت که مدعی بود می خواهد تاریخ را بسازد و  اي وجود در زمان پهلوي اول اندیشه
گرایی و اندیشه ایران شهري را مطرح  این بود که مفهوم باستان. دانست یا الاقل از چیزي که از این گذشته می. پهنه بسازد

  .کردند
  مشخص است که چه کسی براي اولین بار این را مطرح کرد؟ -

توان اسامی افراد خاص  کنند و کما بیش می شهر را استفاده می ي ایران کلمه در دوره رضاشاه افراد مختلفی هستند که: فکوهی
اندیشمندانی چون پورداوود و   کرد و  ه ایرانشهر را در برلین منتشر میمجل 1306تا  1301حسین کاظم زاده از سال . را ببریم

شد و حتی خود کاظم زاده مشهور به  کردند و مجله هم در ایران پخش می ق هم با او کار میقزوینی و یاسمی و رضا زاده شف
کند  هایی اسامی تغییر می ولی در دوره. تري دارد واژه ایران شناسنامه بسیار قدیمیدر قالب خود این واژه البته . شد» ایرانشهر«

 ،که عقالنی بوده و به لحاظ فرهنگی معتدل است آید جود میو از دوره نهضت ملی شدن صنعت نفت یک نوع ملی گرایی به و
گرا بودن  سیاست دکتر مصدق این بود که با وجود ملی. بینم بهترین نمونه این را در دوره مصدق می. اما نطفه اش مدرن است

همین اواخر فیلم کوتاهی را . ادد به هیچ وجه شوونیست نبود و به هیچ عنوان ایرانیت را در مقابل اسالمیت یا عرب ها قرار نمی
داد که نه آنها و نه دکتر مصدق لحظه اي ایرانیت و عرب بودن  دیدم از استقبال پرشور مردم مصر از دکتر مصدق که نشان می

و  سال تاریخ این کشور است 1500چرا که اسالم حداقل  ،کرد گرایی جدا نمی او اسالم را از ملی. دادند را در برابر هم قرار نمی
   .هزار ساله دارد که نیمی از آن اسالمی است 3ایران تقریبا یک تاریخ 

  !هاي فرهنگی ایرانیان رسوخ کرده است اسالم به شدت در الیه -
اي در تهران و در قشر خاصی از پایتخت وجود داشته باشند که در ذهنیت خود  شاید عده. قابل جدا کردن نیست! بله :فکوهی

درست مثل آن است که . سال است که وجود ندارد 1500کم  این ایران بدون اسالم دست. کنند ترسیم می ایران بدون اسالم را
متافیزیک نیستند،  - از اروپا و یا آمریکاي بدون مسیحیت یا از یهودیان بدون یهودیت صحبت کنیم این ها صرفا مسائل دینی 

ه نقد سخت شخصیتی چون هاوکینز علیه مذهب مطرح توان ب همین نقدي هم هست که می. بلکه به شدت فرهنگی اند
اي که از  هاي مسلمان به کشور ما، ایران به عنوان پهنه توان نفی کرد که در ابتداي ورود عرب البته مشخص است که نمی.کرد

ل ایران حداقل اند اشغا کوب و صدیقی به خوبی نشان داده کند و همانطور که زرین گیرد مقاومت می بیرون مورد هجوم قرار می
سازند و  شود ایرانیان به طور گسترده کسانی هستند که تمدن اسالمی را می اما وقتی اسالم پذیرفته می. کشد دو قرن طول می

   .مسخره است امروز از ایران بدون اسالم صحبت کنیم
تا  40وم تقریبا از اواخر دهه به خصوص در پهلوي د. کند گرایی عمدتا در دوره پهلوي دوم شروع به جان گرفتن می باستان

گرا و امنیتی که شروع  ساختن یک ایدئولوژي براي سیستم نظام  یعنی در طول این دوره ده ساله است که مسئله. زمان انقالب
کشند و  آن را از ایران باستان بیرون می. شود این ایدئولوژي در حزب رستاخیز مطرح می. شود کند، ایجاد می به شکل گیري می

شود که افراد گمان  بعدها تا حدي درباره این موضوع تبلیغ می. سازند ک ایدئولوژي سلطنتی، نمایشی و پرطمطراق میی
   . کنند؛ در حالی که چنین نیست سال است که درباره اینها صحبت می 300کنند مردم  می

اسنادي وجود دارد که آثاري . ذشته خود نداشتنداکثر ایرانیان اطالعی از آثار باستانی و گ 20یا اوایل قرن  19در اواخر قرن 
ودند و این ب چون تخت جمشید و غیره براي مردم تا این اندازه مهم نبوده چون اصوال حافظه تاریخی خود را از دست داده هم

   . اند آثار را نمی شناخته
دانند و بعدها  کنند، چیزي نمی می گرایی در آن دوره صحبت مسئله اساسی دیگر این است که اکثر افرادي که از باستان

راه اندازي » بنگاه نشر و ترجمه« 40تازه در دهه . ها درباره این کار کردند و اطالعات را استخراج کردند و کتاب نوشتند غربی
نا نیست این البته به آن مع. فهمند کوروش که بود در این مقطع تازه اکثریت می. پردازند می شود و قدري به ترجمه آثار می

که ایرانیان شناختی از گذشته خود در هیچ رده اي نداشته اند اما این شناخت محدود به افراد بسیار معدودي در اقشار باالي 
   .جامعه و به خصوص تحصیلکردگان و غرب رفته ها می شده است

کسانی به جمهوري اسالمی حمله . ندکن است که به نظر من اینها رشد واقعی خود را شروع می 1370بعد از انقالب هم از دهه 
گرایی را از بین برده است، در صورتی که تمام شواهد گویاي این است که بیشترین رشد  کنند و مدعی هستند ملی می



می توانیم به سادگی این امر را از طریق . اتفاق افتاده است 1390تا  1370هاي  شهري در فاصله سال گرا و ایران ایدئولوژي ملی
البته گروهی خواهند گفت که . در قالب کتاب و مجله و رسانه هاي دیگر بررسی کردن گفتمان تولید شده در این زمینه میزا

دولت ایران به هیچ عنوان  1370دار بود چون از دهه  معنا تنها در ده سال نخست شاید  این واکنشی بوده است اما این واکنش
   . گرا نداشته است رویکردي ضد باستان

  در نگاه شما این ملی گرایی چگونه به رفتارهاي رادیکال ختم می شود؟ -
. کند که همه رادیکال هستند هایی ایجاد می گرایی همواره دوقطبی بینیم گونه ملی بحث اساسی این است که ما می: فکوهی

سیاسی هستند و از مسئله قومیت  هاي ملی هستیم که در واقع ایدئولوژي گرایی براي مثال در ابتداي انقالب شاهد رشد قوم
    .کنند هایی را ایجاد می کنند تا به سوي رادیکالیسم سیاسی بروند و تنش استفاده می

باستان  یار اندکی از ایرانکنند شناخت بس شهري صحبت می این را هم اضافه کنم که به نظر من اکثر کسانی که از اندیشه ایران
دانشمندي چون پیر . کنند دستی استفاده می اي از اسطوره هاي دم اینها از مجموعه. نندک حتی ادبیات را دنبال نمی ،دارند

براي امپراطوري  Perse حتی معتقد است نباید از نام  ،مطالعات هخامنشی در کلژ دو فرانس را تاسیس کردهبریان که کرسی 
دهد  مطالعات ایران شناسی جدید نشان می. است چند فرهنگی و چند زبانه بوده  هخامنشی استفاده کرد چون این امپراطوري 

که چگونه مخوف ترین شکنجه ها در ایران باستان از هخامنشیان تا ساسانیان رواج داشته اند و این در دوران باستان امري 
ا چه گرایان جدید بپرسیم که کوروش و داریوش دقیق حال بیاییم از این ملی. همگانی در تمام تمدن هاي بزرگ بوده است

  .اند چه کرده اند و تفاوت دوره اول و دوم مثال ساسانی چه بوده است؟ اصال در این رابطه چیزي نمی دانند کسانی بوده
آن را به کرات در قرن بیستم   هاي فاشیستی است که ما نمونه ي ایدئولوژي وشو یافته شهري، نوعِ شست به نظر من اندیشه ایران

مثال شووینیسم پان عرب در بسیاري از کشورهاي  ،در کشورهاي مجاور هم داریم. و امریکا داریمداشتیم و االن هم در اروپا 
    . اندیشه ایرانشهري هستند شوروي پیشین، معادل هاي غیر ایرانی   عربی یا شوونیسم پان ترك در ترکیه و آذربایجان 

گرایانه یا شونیستی را  داشتند، قسمت طردبیشترین فعالیت را  70به نظر شما طرفداران ایران شهري که از دهه  -
   دارند یا آن را کنار گذاشتند؟

  نسبت به چه کسی؟: فکوهی
  .نسبت به غیر از خودشان -

گرا است و  در جریان جنگ نیز می بینیم که طرف مقابل به شدت ملی. است بلکه دائما بیشتر شده! ابدا کنار نگذاشتند :فکوهی
در همان . کند به هر حال حس ملی شروع به شکل گیري می. هاي تاریخی به قادسیه دارد اشارهشوونیست عربی داشته و حتی 

  .دهه هفتاد که گفتم، همین افراد حتی جلوي اجراي برخی اصول قانون اساسی را هم گرفتند
  کدام اصول؟ -

نه ! روع شود ولی اینها نگذاشتندش 70توانست از دهه  قانون اساسی یعنی آموزش زبان مادري می 15به نظر من اصل : فکوهی
    .کردند و تا همین دو الی سه سال پیش هم مقاومت ادامه داشت اینها مقاومت می. این که دولت نخواهد انجام دهد

   این گروه در داخل کشور چگونه براي خود پایگاه مردمی ایجاد کرد؟ -
بحث این است که آیا نارضایتی . ی مردم حساب باز کردندگذاري و روي نارضایت اینها روي ضدیت با انقالب سرمایه: فکوهی

کدام انقالب بود که در آن نارضایتی نبوده است و کدام انقالبی بوده که بدون . مردم وجود دارد یا خیر؟ معموال وجود دارد
  نقص بوده باشد؟

یک موقعیت بحرانی است که نباید گذاشت هاي مختلف اذعان دارند انقالب  اگر از این بگذریم جامعه شناسان و تمام ایدئولوژي
ها دنبال این باشید که همه چیز به حالت عادي  بعد باید سال. شود جامعه به آن برسد چون اگر برسد همه چیز منفجر می

کما . آمیز خود تقدس نکرده است بنابراین انقالب را هیچ کسی در معناي خشونت. یک زیرورویی بسیار پرهزینه است. بازگردد
به . ین که جنگ را تقدس نکردیم و جنگ به ما تحمیل شده است بلکه دفاع از کشور و دستاوردهاي انقالب تقدس شده استا

   .ها ایجاد شده است نظر من گروه ایران شهري به شدت روي این پتانسیل نارضایتی



دهد  سازد و تجربه خاصی را انجام می متاسفانه برخی در نظر نمی گیرند که ایران کشوري است که دارد دموکراسی خود را می
شود با نگاه  ولی می. ها سال دیگر ما مشکل داشته باشیم شاید تا ده. و معلوم است این فرآیند پر از مشکل خواهد بود

    .به نظرم باید اشکال را نقد و حل کنیم! گرانه برخورد کرد و گفت این رژیم را نابود کنیم؟ تخریب
نظر  - )مثل همه جاي دنیا(با حسن نیت و سوءنیت-هاي مختلف  سیاسی ما این است که گرایش از ویژگی هاي خوب فضاي

حال گروهی معتقدند باید امنیتی برخورد شود و عده اي دیگر هم اذعان دارند که باید حاکمیتی برخورد . کنند خود را بیان می
   .شود

 براي مثال در منطقه حساس خاورمیانه استقالل کسبخواهد تغییر کند و  اصل مشکل این است که وقتی یک سیستم می
خواستند از نظر  در این منطقه بسیاري از کشورها حتی در ماجراي این که می! گیرد کند، این کار به راحتی صورت نمی

اي  هدانستند باید چطور رفتار کنند، اصال دیدگاه دیپلماتیک هوشمندان ژئوپلتیک مستقل باشند، نابود شدند چرا که نمی
دانست چطور باید رفتار کند، کجا به شوروي و کجا به آمریکا  براي مثال صدام لزوما دنبال استقالل نبود ولی نمی. نداشتند

  .هاي دیگر درگیر شود و این گونه خود و کشورش را نابود کرد چطور با قدرت. نزدیک شود
ت که موقعیت ژئوپلتیک ما بسیار حساس است و تنش در ایران به نظر من یکی از دالیلی که ایران نابود نشده است، به این اس

سال پیش که  5. آورد یا به آشوب کشیدن ایران و از آن بیشتر جنگ با ایران بالفاصله مسائل جنگ جهانی را به وجود می
گفتند  -ستندکه جزو دشمنان ایران هم ه-هاي بزرگ دنیا  تمام استراتژیست ،سناریوي حمله به ایران خیلی قوي شده بود

   .جنگ با ایران به معناي جنگ جهانی سوم است
کرد،  واقعی که تهدیدها افزایش پیدا میهاي ناسیونالیست افراطی در م این مسائل را هم براي این مطرح کردم که بگویم گروه

ار این است که چه کسی اولین شع ،گفتند وقتی مسئله تغییر نظام مطرح است می. کردند خود را به عنوان آلترناتیو مطرح می
قرار است بیاید؟ این نظام برود ولی چه کسی قرار است بیاید و کسی که قرار است بیاید چه میزان داراي مشروعیت و حمایت 

   مردمی است؟
هم  90هاي  سال. رشد زیادي کردند 80و در دهه  90هاي  سال پیش یعنی سال 5. دادند آنجا بود که اینها خیلی مانور می

آئیم و  اگر نظام برود ما می. خواست خود را به عنوان آلترناتیو مطرح کند چرا که می ،ي هر چه بیشتر پهلوي صحبت کردپهلو
گویند که مردم لزوما مسلط به یک دیدگاه انتقادي  این گونه سخنان بی پایه را براي این راحت می. ما پشتیبانی مردم را داریم

مردم از . کنند عاطفی برخورد می. کنند هاي جهانی را درك نمی پیچیدگی سیاست و بازي. کنند نیستند و مسائل را درك نمی
مسائلی دلخور و ناراضی است از جمله این که در کشوري ثروتمند است ولی فساد تا این اندازه زیاد است، تصور آنها این است 

  .شود که اگر ایدئولوژي تندرویی برود چیزي حل می
این است که مسئله به این سادگی نیست و اگر به این سادگی بود که خود نظام این را حل  یدگی اما تمام مشکل و پیچ

مردم ایران از درآمدهاي . هاي زندگی مردم روبرو هستید با تغییر سبک. شما با سیستم بسیار پیچیده درگیر هستید. کرد می
  .زندگی تغییر کرد زیرورو شد و سبک زندگی اینها و نگاه به کار وشان  نفتی زندگی

هایی حاضر نیستند سبک زندگی ساده را دنبال کنند  چرا االن فساد وجود دارد؟ براي این که آدم. همه اینها باعث این امر شد
شود و االن خود ما و مردم ایران  اینها دائما تقویت می. دنبال شهرت و چیزهایی این چنینی هستند. و همه دنبال پول هستند

آیا مشکالت ما با برنده شدن . کل دارند و همه فکر و ذکر اینها این است که این یا آن جایزه خارجی را برده ایمچه میزان مش
در جشنواره ها حل می شود؟ االن در کشور خود چه میزان مشکل و مسئله داریم؟ از فساد تا مشکالت مردم خوزستان وجود 

   .دارد
مگر ما ! آبروي ایران احیا شد  ایزه اي که در خارج به ایران داده می شود می گویند بعد از هر ج متاسفم که برخی از مردم ما 

آبرو هستیم؟ آبروي ایران کجا از دست رفت و مگر چه کرده است که آبروي  آبرویی هستیم؟ مگر چه کردیم که بی هاي بی آدم
    ایران رفته است؟

سال  20شود را در مقابل کارهایی که امریکا در  ران نسبت داده میاگر بدترین تیترهایی که در جریان انقالب اسالمی به ای
ما گفتمان طرف مقابل . گویم این را از زبان آمریکایی هایی مثل چامسکی و دیگران می. گذشته کرده است بگذارید هیچ است



راد بی آبرویی هستیم؟ ایران در ما اف. گوییم فالن کس که جایزه گرفته است آبروي ایران را خریده است گیریم و بعد می را می
   .المللی چه کرده است؟ این سوال است عرصه بین

یک ایرانی در این سالها یک امریکایی را نکشته است اما آنها از ورود ما به آمریکا جلوگیري می کنند و عربستان سعودي که به 
    تزویر از این باالتر وجود دارد؟. ستهاي دوقلو کشته است، آزاد ا هزار آدم را در برج 3ادعاي خودشان حداقل 

ایرانی به آقاي ترامپ نامه نوشتند که تحریم علیه » روشنفکران«االن در امریکا غوغایی علیه آقاي ترامپ برپا است و یک عده 
  !ما در چنین وضعیتی هستیم. ایران را تقویت کند

  !کنند می نفري که نامه نوشتند هم بسیار بر ایران دوستی خود تکیه 30آن  -
در آمریکا فردي یکی از . هاي داخلی خود ما هم چنین افکاري دارند کدام ایرانیت؟ چه ایرانیتی است؟ خبرگزاري: فکوهی

چنین . کنند که افتخار بزرگی است شود و تبار ایرانی دارد، رسانه هاي ما چنان او را معرفی می سخنگویان کاخ سفید می
   .ها ببینید اییرفتاري را امکان ندارد در اروپ

ترین ضربه را به دموکراسی ایران و دموکراسی هاي جهان وارد کرده  سال اخیر بزرگ 100تاریخ نشان می دهد که امریکا در 
توانست تجربه  در جایی که کشور ما می! حال با آمریکا کار کردن افتخار دارد؟. ي خود آنها است است و این به گفته

   !سال ما را عقب انداختند 50دموکراتیک را شروع کند 
من مخالف این نیستم که کسی براي تحصیل و زندگی به آمریکا بروند، بگذریم که سرمایه این مردم را به دست آورد و براي 

کند؟ این که سالی  اما حاال که از آنجا برنگشته است خود را در آنجا آمریکایی معرفی کند چرا ایرانی معرفی می! تحصیل رفت
   .چیند ایرانی است؟ اینجا باید حضور داشته باشد و کار کند سفره هفت سین می یک بار

 20کسی که . کردم شدم ولی زندگی خود را می گویم اگر آنجا بودم فالن و بهمان می نمی. سال خارج از ایران بودم 20 من
من برگشتم، چرا؟ نه به دلیل . توانسته بقیه عمر خود را هم آنجا زندگی کند سال در کشور اروپایی زندگی کرده است و می

من گفتم من در این کشور . م کما اینکه فرهنگ فرانسه و انگلیس را هم دوست دارممن فرهنگ ایران را دوست دار! گرایی ملی
توانم در فرانسه هم انجام دهم؟  توانم بکنم آیا می کاري که در ایران کردم و می. گرا هستم من یک جهان. توانم موثرتر باشم می
هزاران نفر دارند که امثال کارهاي من را انجام . ندارندبه من نیازي . توانم بکنم توانم در آمریکا هم بکنم؟ هیچگاه نمی می
   .کنم شاید کمتر کسانی باشند که بکنند یا بتوانند بکنند اما کارهایی که در اینجا می. دهند می

 این به! دهند کار کنم اساسا اینکه کسی در کشوري دیگر بنشیند و بگوید من به این دلیل اینجا آمدم که در کشورم اجازه نمی
کنید؟ مردم چه میزان بها پرداخت کردند تا شما در این موقعیت قرار  چه معنا است؟ اصال چرا کشور خود را با آنجا مقایسه می

سال  20سال است و سابقه کشور ما در دموکراسی  200بگیرید؟ اینجا چه میزان پرداخت کردید؟ سابقه دموکراسی کشور آنها 
   همه بروند آنوقت چطور کنش دموکراتیک ایجاد شود؟. سال کند 200ه را یکی باید بماند تا این سابق. است

یکباره که این اتفاق . همین کنش دموکراتیک در آنجا دموکراسی را ایجاد کرده است. اینجا هزینه کنش دموکراتیک زیاد است
   .نیفتاده است

قبل . بارها گفتم؛ اهداف انقالب عدالت اجتماعی و استقالل سیاسی و رسیدن به یک جامعه معتدل بود. فرایند انقالب این بود
تواند جایی همانند  سازي کشور می از انقالب به صورت عادي با دیکتاتوري طرف بودیم که تصور می کرد از طریق یکسان

به نظر من مشکل اساسی کشور ما، . افتاده جهان سومی است دهد و اینها افکار عقب چنین اتفاقی رخ نمی. فرانسه ایجاد کند
اینها هنوز توهم این را دارند که اگر جمهوري اسالمی را کنار بگذارید و . آنها باید از توهمات خود جدا شوند. نخبگان ما هستند

دانند  ها هم می التی که درباره رژیم گذشته دارند و خیلیخیا. شود را سرکار بیاورید، ایران بهشت برین و تمام مشکالت حل می
دهد و درآمد نفتی عظیمی وارد کشور می شود  رخ می 1355تا  1345هاي  اینها توهماتی است که بین سال. اینها توهم است

   .شوند اما در نظر نمی گیرند که در همان سالها پیشرفتی در کشور وجود ندارد اي پولدار می و عده
و شخصیت زده می شود همه ما  فکر می کنم در برابر خوشیفتگی ها و حرف هاي افراطی که درباره این و آن جایزه من 

اعالم نوعی برائت کنیم و خودمان در نوعی بازي این واکنش هاي  در برابر برخی واکنش هاي افراطی باید . مسئولیت داریم
ا این همه از امریکا ضربه خوردیم و هنوز مردم ما منتظر هستند ببینند م. کم گرفت نکات خرد را نباید دست. زشت نیافتیم



مشکل ما در این است که رئیس جمهور امریکا به ما پیام . اوباما پیام تبریک داده است. کند امریکا چه کسی را تشویق می
  ه است؟آبرویی کردیم که االن حفظ شد تبریک بدهد یا ندهد؟ آبروي ما را خریدند؟ مگر ما چه بی

کافی است نخبگان ما به این سوال فکر کنند که چقدر از مردم عراق حاضر بودند همان صدام حسین حکومت کند و این 
شود  دانستند این چنین می یا اگر می. دهند صدام برگردد درصد راي  80اگر نظرسنجی کنند شاید . وضعیت را نداشته باشند

سال دیگر  100شود کما اینکه افغانستان هم  سال دیگر هم کشور نمی 50عراق . دندکر هیچگاه از ورود آمریکا استقبال نمی
    .شود با همین توهمات نابود شدند که تا آمریکا بیاید همه چیز بهشت می. شود کشور نمی

اگر کسی  .هارا بزنیم فهمیم و دلمان هم خوش است که این حرف منطق قدرت سرمایه داري جهانی این است و ما اینها را نمی
کسانی که این ها را می گویند ممکن است حکومتی باشند و ممکن است . گوییم حکومتی است ها را بزند می هم این حرف

باید به خود حرف . عقب افتاده است نباشند، اما این منطق که چون کسی حرفی را می زند چنین و چنان است نوعی تفکر 
جتماعی و سیاسی و اقتصادي اش و حتی چارچوب هاي تاریخی اش را بررسی پرداخت، به خود استدالل و چارچوب هاي ا

   .کرد و نه اینکه چراي این فرد یا آن فرد این روزنامه یا آن روزنامه اینها را گفته است
اش  روشنفکران به جاي این که به مسائل کشور بپردازند، می خواهند مسائل فلسفی دنیا را عوض کنند به آنکه نه توشه فکري

خواهند چنین کنند در جاي خود این  اگر می. چه کسی از اینها خواسته که چنین کنند. اش را را داشته باشند نه توان عملی
مشکالت مربوط به یونان باستان، پست مدرن و غیره در آنجا جا دارد و در همان جاها با یادگیري زبان . کارها را انجام دهند
   .ها و سمینارهاي آنها شرکت کنند و مباحث را حل کنند در کنگره. آنها را بررسی کنند
تري داریم که باید حل کنید؛از طرفی آلودگی هوا تا مسئله فساد، مشکالت اداري، بیکاري مردم، نداشتن  امروز مسائل مهم

ستعداد دارند و هزار و اینها جوانانی هستند که آمادگی کار و ا. وجدان کاري و غیره وجود دارد و از سوي دیگر پتانسیل داریم
یک پتانسیل دارند و اگر نخبگان ما در این ذهنیت وارد شوند، مدرنیته اتفاق می افتد، نه این که سر مردم را با ایران باستان 

   .گرم کنید و بگوید در آن دوران ما چه بودیم و چه کردیم
م بوده و منطق خود را داشته است و با دنیاي امروز رح دانند دنیاي باستان، دنیایی وحشی و بی متخصصین ایران باستان می

مساله این است که اصال . آورند را به میان می» منشور حقوق بشر کوروش«زنند و  ربط می هاي بی حرف. قابل مقایسه نیست
شد و به کسی که متخصص جهان باستان با. مسخره است. در آن زمان وجود نداشت ) که مفهومی مدرن است(» بشر«  مفهوم 

صحبت ) یعنی از سوژه شناساي فردي(» بشر«توانستید از  هزار سال پیش شما می 3. گیرد اش می این حرف را بزنید خنده
این منشور حقوق بشر . در دنیاي باستان چنین چیزي نداریم. بشر یعنی همه ما با هم برابر هستیم. کنید؟ بشر وجود نداشت

که وجود دارد یا از میان رفته است، یک منشور حکومتی یک شیوه حاکمیت است بسیار دیگري  نیست بلکه همچون موارد 
جهان گرا و چند فرهنگی و چند زبانی و حتی چند دینی  که کامال با روش عمومی سیاست هاي پهنه هاي هخامنشی که 

هاي دیگر در برخی  اطوريیک سیستم حکومتی است که تنها ایرانیان هم نداشتند، برخی از امپر. اند، انطباق دارد بوده
    .کردند هاي حکومتی خود را اعالم می روش اند این را داشتند و از طرق مختلف  هاي دیگر هم داشته دوره

   !مانیفست حکومتی بوده است -
در  منظورم عمدتا هخامنشیان و ساسانیان(ایرانیان . سیستم ایرانی اصوال سیستم پادشاهی و شاهنشاهی بوده است. بله: فکوهی

شاهان هستیم و اگر جایی را بگیریم نیازي به شاه ندارد و اگر  گفتند ما شاه می ) دوره اول یعنی تا نیمه قرن سوم میالدي است
به همین دلیل است که . تواند دین و زبان خود را نگه دارند وقتی پذیرفت می. کسی شاه شود فقط باید این را بپذیرد

گیرد و سیستم مرکزي از جانب  خود را حفظ کند چرا که پرشی ندارد و سیستم مرکزي را می تواند قدرت امپراطوري ایران می
   .کند او آنجا را اداره می

همه را وادار . یعنی ما که در جایی رفتیم همه مردم باید انگلیسی صحبت کنند. امپراطوري استعماري مدل دولت ملی است
   .ها هم چنین نبودند هایی وجود نداشته است و حتی عثمانی ن چنین سیاستقبل از ای. کنیم تا ما را دوست داشته باشند

  شناختند؟ ها را به رسمیت می تفاوت فرهنگ -



کشوري را . گفت من شاه جهان هستم اله آن است که پادشاهی عثمانی مینیست، مس» رسمیت شناختن«مساله به : فکوهی
تواند  می. حاکم باید به من بگوید برده من است و هر سال باید چنین کند. ارمگیرم و به مردم کاري ندارم بلکه به شاه کار د می

این سیستم . خواهد انجام دهد حکومت کند باشد تا زمانی که شورش نباشد و خراج هم پرداخت شود هر کسی هر کار می
ز فتح زبان و دین و عادات و امپراطوري در بسیاري از نقاط جهان بوده و سیاست هاي یکدست کننده یعنی سیاستی که پس ا

ایم که  جنگجو مثل مغول ها را نیز داشته البته ما سیستم هاي کوچنده. آداب مردم آن کشور را از بین ببرند امري جدید است
در اقلیت بودند و ) و نه رمه گردان همچون در ایران(اما کوچندگان جنگجو . کردند تر پس از فتح یک منطقه تخریبش میبیش

    . تا آنها بتوانند هر چند وقت یکبار غارتشان کنند  ان این بود که سرزمین هاي کشاورزان باقی بمانند ترجیحش
هزار سال پیش وجود  3واژه بشر ممکن نیست . کنیم بنابراین وقتی واژه مدرن مطرح است، کامال از سوژه مدرن صحبت می

   شود؟ ر چنین چیزي میسال پیش درست شد؟ مگ 50هیچ چیز نبوده است و . داشته باشد
کنم یک نفر باید به مردم بگوید که ما  من شخصا احساس می. ها به قدري تکرار شده است که باعث دلزدگی می شود این حرف

ها به امریکا بروند و  ما نیاز به این نداشتیم که ایرانی. آبرویی نبودیم که با جوایز جشنواره ها آبروي ما را حفظ کنند هاي بی آدم
    .آبروي ما را بخرند

شخصیت  من. ها جالب نیست ها براي خیلی ترسند چون شنیدن این حرف باید اینها را بیان کنند اما می من معتقدم نخبگان
مجالت علمی من دوستان آمریکایی زیادي دارم و . کنم که آمریکا من را تائید کند تا افتخار کنم ین گونه پیدا نمیخود را ا

ترین ایی و آمریکایی کمدانشگاهی اروپ و من با دوستانکنند  اند و می مقاالت من را چاپ کرده یکایی بارهاغربی و حتی آمر
مشکل ما با کسانی است که اتفاقا کمترین روابط علمی را با غرب دارند ولی خودشان را پشت سر منافع . مشکلی ندارم

   .اند هنگ ایرانی پنهان کردهفر  به نام ) به ویژه هنر(اقتصادي و بازارهاي اقتصادي 
ده ها هزار جلد کتاب . توان این سوال را پرسید باید از روشنفکران بپرسید چقدر براي فرهنگ ایرانی کار کردند؟ همیشه می

ند توان اند به خوبی منتشر کنند؟ آیا می چه تعدادي از آنها را توانسته. ده ها و موزه هاي ایران وجود دارنخطی امروز در کتابخا
اند، دوستان وطن پست ما به انجام رسانده باشند؟ چقدر روي گذشته  ها کرده ها و امریکایی ادعا کنند معادل کاري که فرانسوي

و تاریخ ما کار کرده اند؟ چقدر حاضر هستند وقت بگذارند و جان بکنند؟ کار روي کتاب هاي خطی، روي گذشته هاي باستانی 
و بسیاري آرامی، ارمنی، یونانی  هخامنشیان کار کند باید بر روي زحمت است براي آنکه کسی پژوهش و نیازمند ده ها سال 

بنابراین . گرایانه رادیکال کاري ساده ملیاما شعارهاي  ،زبان هاي باستانی دیگر بداند و همه این ها کارهایی طاقت فرسا هستند
کنند باید به جاي مردم این سرزمین تصمیم  دانند و گمان می ادر میتوصیه من به همه کسانی که خود را دایه مهربان تر از م

بگیرند آن است که تاریخ بخوانند و ببینند این مردم با زبان ها، قومیت ها، سبک هاي زندگی، و تفاوت هاي فرهنگی بی شمار 
ن کشور هیچ چیز را مال خود براي ای اند، این مرزنشینان ما که همواره از جان و ها است فرهنگ ایرانی را حفظ کردهخود، قرن 

ز منتظر نظریه پردازي آنها کنند، چگونه هرگ سخت ترین شرایط زندگی میاند، این مردمی که امروز هنوز در  فروگزار نکرده
اطی گرایی افر زهر ملی. عد نیز چنین نخواهد بودفظ کنند و از این به بحنگ این سرزمین را با تمام تنوعش اند تا فره نبوده

   . هاي افراطی گونه که زهر قوم گراییهمان. بودسراب و دامی است که باید به هر قیمت از آن برحذر 
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