
رزوهای قشنگ ماآ  
. به دليل داستان کوتاهی که نوشته بودم، چند سطر کوچيک مبادله کرديم با يک هموطن  

 متأثر شد و ياد  خوندسالهای قبل از انقالب و تا روزهای انقالب بود که مربوط به اون وقتی که داستان من رو
.آوری روزهای گذشته ايران رو خيلی کوتاه و غم انگيز تصوير کرد  

 
! و اونقدر غم انگيزالبته اين يک امر کامال قابل انتظاری بود اما نه از اون  

  ولی از اون ه رو فشار ميد قلبشونغمی سنگينبه حق ورده شدن و خيلی ها امروز خيلی ها از گذشته سرخ
. دليل من رو در ادامه خواهيد يافت؟انتظار نداشتم، چرا  

 
ونچه اشه، اونا حق دارن که از اگذشته دشوار و شايد غير ممکن بتوصيف آنچه که به خيلی از هموطنای ما 

متأثر باشن و حتی مثل مادر من گله مند، چرا که اونا در خشت خام همين وضعيتی رو می ديدن که که گذشته 
. می بينيمما امروز در آيينه  

 تأسف از خامی و رزوهای مارو در روزگار پرغرورمان با اشک، آ مثل مادر منهزاران فرد جهانديده 
.نده می کردبدرقدر عالم سياست ما و خوش خيالی ناپختگی   

دست بر قضا اونا بعدا هم باز ما رو تنها نگذاشتن و بجای سرکوفت زدن ما سعی کردن روی زخمی که بدست 
.يم مرحم بگذارن با مختصری گاليه بودخود ايجاد کرده  

 شايد سرد و گرم روزگار ،ه تالشهای ما بودنش بين به نتيجبعضی ها شونم پا به پای ما اومدن و مثل ما خو
.رو کمتر از مثل مادر من چشيده بودن  

 هم  سرزمينمون آيندهبرای و امروز با مشکالت بزرگ ، پيچيده و دشواری روبروييمما  همه  وتفاوتی نمی کنه
.نگرانيم  

 و طيف روشنفکری ايران بندازه عه وجم من نوشتار بر اونه که نگاهی ورای مقطع اين سه دهه به عملکرداي
 صدمات به ماحصل اونچيزايی که بدست وفکر می کنم ممکنه که کمک کنه که ما در کنار سرخوردگيها

.هم نگاهی بيندازيمو بدست مياريم آورديم   
. ادامه ميدمممن اين نوشتار رو با صحبت با همين هموطن  

  
 دوست عزيز

. و اين که پژمرده شدیگفتی که تا ابد حالت بد ميمونهتی وتو از خاکستر شدن آرزوها گف  
 رو گرفتم و خيلی هم متأثر شدم، بالفاصله مطالبی برای دلداری و اميد دادن نوشتم ی هموطنم  من احساس تو

و افرادی وامدار کوششهای تو  روز از ادبيات و دانش اجتماعی نشر گستره ای اما فکر کردم برای تويی که 
 تسليم احساس ناخوشايند  توقع اين که خودت رودر عين حال ،  اين صحبتا راه به جايی نمی بره   هستمثل تو

. نداشتمابدی بکنی  
 

  در عين حال .به هر حال دلم می خواست يکجور برای کاهش غم تو کوشش کنم اما راه به جايی نمی بردم
.تو بيش از حد واقعی غصه دار هستیمی کردم که  احساس  

 
بخوای من فکر نمی کنم که آنچه که پيش اومده يکسره تلخ و بی حاصل بوده وبه همين دليل هم از راستشو 

کسی که در واقع در بطن تالش برای بهروزيه انتظار دارم که قدر تالشها و کوششهای خودش رو بدونه و 
.ريها ی ملت خودش رو خواهد چشيدمطمئن باشه که بزودی طعم شيرين تالشها و فداکا  

 
ميمونی برای من قابل حال ين که آرزوهای ما خاکستر شدن ، احساس واقعی همه هست اما اين که هميشه بد ا

.درک نيست  
 

يا ، زندگی جريان من ميگم که احتماال اين يک لغزش کالميه و نه بيانی از سر نگاهی عميق و با دقت کافی به 
.الاقل اميدوارم که اينطوری باشه  

 
 غير منتظره بودن غم کردم که به يک دريافتی برسم که بتونم به اون اعتماد کنم، اگه که من تالش به هر حال 

 و بالييه که نازل شده سعی کنم اونو بيشتر درک کنم واگه  ابدی من از مصيبت و يا احساسو از کمی دانشت
و کنه ، خوب چرا تو کم  اين فضاميتونه از غمناک بودننگاه از زاويه ای ديگه که اونطور که فکر می کنم 

  نگاه شريک نکنم؟ توی اينبقيه ای رو که احساسی مشابه دارن 



ای خوندن اون منه و اميدوارم که به وقتی که براحصل تالش ناخود آگاه ذهن به هر حال اينها که می گم م
.صرف می کنی بيارزه  

 
 و عدالت خواهانه خود به دنبال روشنفکرای ايران بنا بر خصلت ذاتی اصالح طلبانه نخبگان و دوست عزيز، 

رفع نارواييهای جامعه خود دغدغه ای مداوم داشتند و بنا بر شرايط اون زمان  راهکارايی رو هم برای 
. می کردند و طبيعتا برای پياده کردن اونا تالش همحصول به آرمانهای خودشون پيدا  

 
.، و اين تالشها عين زندگيهتا اينجا که امر ناگزيريه! خب  

 
اما ما چرا ناراحتيم؟ به اين دليل ساده که نتيجه تالش اين سه دهه تا اينجای کار اساسا وضعيت مداوما 

. تحميل کرده  به ما و مردم مانامناسبتری رو در همه عرصه های زندگی  
 ت ارزيابی نمی کنم چرا که اينمن اساسا سياسی شدن جامعه خودمون رو هم بر خالف تبليغ عمومی امری مثب

 در حل معضالت اجتماعيه تا که آگاهی واقعا عميق عموم کالت اجتماعی و ناکامی نخبگانن از تشديد مشنشو
.مردم  

 از عالئم بيماريهای  احساس درد و رنجبيشتر اون چيزی که افزايش يافته افزايش آگاهی بسيار ارزشمنده اما 
 و اين  ه داره ع وضعيت جامگران کننده  نشون از وخامت ن  از تب شديد احساسی ،دامنگير جامعه ماست

موجد  ميتونه در خالء راهکاری حساب شده،  هيجانات اون ی هم به مداوا نمی کنه اما نوعا کمکاحساس 
.ی باشهدشواريهای ديگر  

 
 به علت گذاشتن که قدم توی راهی  رای اين مملکت بنا بر انگيزه هايی طبيعی روشنفک نخبگان و ،خب

 اطالع کافی نداشتن و برای  و پرتگاههای اون از کم و کيف  تجربه اجتماعی خودشونمحدوديت دانش و
، و طبيعتا در مقابل غلبه  نتونستن متناسب با توان خودشون يک استراتژی مناسبی رو پيگيری کننهمين هم

هم که توی اين  و يا ، يا صدمه خوردن و يا که به تبعيد تن دادنعوامل نامساعد در وضعيت بدتری قرار گرفتن
، جامعه به دنبال اينن که گليم خودشون رو از آب بيرون بکشن و اساسا هيچ امکانی برای تالش هم ندارن

 نيست، فراموش نکنيم که  دشواراری که به اصالح طلبای خودی حکومت مياددرک اين نکته با توجه به فش
که با اين شدت با اونا برخورد می شه ، بنا   از بطن اين سيستم هستن و مدافع اونهمه اصالح طلبای مغضوب

 دست و پابسته  محدود و که اونايی که هيچوقت دست توی دست اينا نگذاشتن چقدر براين کامال قابل درکه
.هستن  

 
 به افزايش بحران و مشکالت دامنگير مردم منجر  در اون سالهاامروز که نتيجه تعامالت نيروهای اجتماعی

 سه دهه قبل ميشه خيلی راحت کوششهای گذشته ،  د و رنج ناروا دست به گريبان شدن و بسياری با در شده
برای پرهيز از اين کوششها وجود داشت؟ هم داليل کافی ارو محکوم کرد ولی آيا اون روز  

.به گمون من نه   
 

تقادی رايط اع رو سفيد از اونچه که گذشته می دونن حداقل اين که  در اون ش رو  اونايی که امروز خودشون
مردم اون روز شون هم آلوده و يا عامل  نابسامانيها و مشکالت ات ناگزير نداشتن حتی اگه که خودبه اصالح

 به اون اون روزا و غير عادالنه  نامتعادلروابطز هم دلتنگ امتيازاتين که در نبوده باشن و اگه نگيم امرو
فکر و انديشه نو و يا آمادگی برای مشارکت در بنيانگذاری  اما هر گز تو اين ساال نشونی از دست يافته بودن 

سيستمی که نارواييهای گذشته رو نفی کنه نداشتن و تا جايی که من می دونم حتی اون گذشته رو نقد هم نکردن 
و البد پيدايش اين وضعيت رو اگه به روش دايی چان ناپائون گردن دولتای خارجی که تا آخرين لحظه 

گار که می شه ملتی رو بدون زمينه ای واقعی  حواله می دن، اناشتباه روشنفکراردن نگذارن به پشتيبانيشون ک
. به اون حرکتهای تند و خروشان واداشتو بحق   

 
.عيتی که پيش اومده باشندر هر حال هم اکنون نخبگان اين جامعه می بايستی پاسخگوی چون و چرايی وض  

را که هيچ جامعه ای بدون  اونا نبود چ انگيزه های آرمانگرايانهبنظر من مشکل نخبگان و روشنفکرای ما
انگيزه های آرمانگرايانه نميتونه پايدار بمونه و نميشه که آرمانگرايی باشه ولی در حرف و کسی برای اون 

 ، مشکل رو من در نبود نهادهای علمی جامعه می دونم ، هر اقدامی هم ريسکهای خودش رو دارهاقدامی نکنه
. راهنمای حرکتهای اجتماعی باشه، بشدت متغير پيچيده  و بتونه در شرايطکه   

 



اين کمی بضاعت علمی به مقدار زيادی محصول ناگزير جامعه بسته قبل از انقالب بود، جامعه ای که يک 
ی حتمد بهرنگی و يا ويسنده های ايرانی مثل ص و يا حتی ندانشجو رو برای داشتن کتاب مادر ماکسيم گورکی 

. زندانی می کرد و يا کتابای ديگه ای که روزی از زير تيغ سانسور همون سيستم گذشته بودجالل آل احمد   
ی سنگين با عواقب غير قابل توجيهی هم جرمجهان  و يا اجتماعی آوردن اسم صاحبان بنام مکاتب اقتصادی 

. بودمواجه   
 

 بدون هر گونه نقد و يا م منجر ميشدک حاعه آور مجموه هر تحليلی بايستی به تأييد چندشچامعه ای ک
.نوانديشی  

 اين  مردم مردی که نه تنها  تاريخ معاصرش ببره، بزرگ  مردمصدق، اسمی ازجامعه ای که نمی تونست 
 با  موجد دانشی باشه که روشنفکراش بتوننقه به اون مديونن، چه طوری ميتونستو بلکه مردم منطمملکت 

 راه دشوار اصالحات اجتماعی رو به روشنی و با شناخت بهره گيری از دانش روز و يا تجربيات قبلی 
 دشواريهاش تبيين کنن؟

 
 اديتور يک مجله اينترنتی هستی ، يعنی يک سرپل برای کار تبادل نظر علمی و ،دست بر قضا توی هموطن

 نخبگان مون زمينه ای که بد فرجامی کوششهای قبلی يعنی کار در ه،  بلکه بسياربيشتراجتماعی،وفرهنگی 
.ن مورد بود ناشی از ضعف ما در همومملکت ما  

 
 و هوش و اينطور چيزا به عرش اعال می بره و  که يا ما رو از نظرفداکاری به نظر من اين ساده انگاريهايی

ز خالء کانونهای علمی و  معرفی می کنه همه ناشی ا و غم انگيز مارو ملتی با سرنوشت محتوم برعکسيا
  روز و انسانیفرهنگيه و يا به عبارتی بهتر کمی بنيه ما در عرصه علم ودانش بويژه علم و دانش اجتماعی 

.در همه عرصه های اون  
 

 که در عرصه های علوم وم فنی و پزشکی اونقدر عقب نيستمن اعتقاد قوی دارم که کشور ما در عرصه عل
 به  و فقط  اين علوم اساسا و البته که اين بسيار باعث تأسفه، چرا که  ، روزادی اقتصاجتماعی وانسانی ، 

معه ما  يعنی سعادت جاداشته باشن، برای جامعه ما ونن جنبه های کاربردی دست دانشمندان هموطن ميت
و يا علوم  در حالی که علوم فنی و پزشکی ما در اين عرصه داره خود گی نخبگان  چيره بستگی تام و تمام به 

د کنکاش و نقد  و يا توسط هر مجمع علمی مورخيلی ساده تر منتقل شن و عينا بکار گرفته شنمحض ميتونن 
برای  اما توقع اين که مثال دانشمندای علوم اجتماعی مردمی ديگه بتونن راهنمای مؤثر و تحقيق قرار بگيرن،

.پيشگامان تحوالت اجتماعی کشور ما باشن بوضوح غير ممکنه  
 

 تا که  ی خود اونا در تعامالت سياستمداراشون با ما بودهااساسا راهنمهم  غرب  تالشهايی ايرانشناسای
.هدايتگر تحوالت سازنده کشور ما  

 
اما ما همونقدر که نيازمند کوشش نخبگان خودمون در عرصه های اجتماعی هستيم کمترين امکان رو برای 

طح متوسط نمرات کسايی که وارد رشته های فنی و پزشکی ميشن با و بکارگيری اونا داريم، مقايسه س جذب
 رو توضيح می ده  و همچنين نگرانیاين ی علت کسايی که مثال وارد رشته های ادبی و اجتماعی ميشن بخوب

ل در کشور ما در حد هيچ بوده و هست، چرا ؟ به اين دلي امکاناتی که برای مطالعات اجتماعی مورد نيازه 
ی داده و هم اکنون هم برای کسايی که در ديد قرار موضعيت موجود رو مورد ته اينگونه مطالعات ساده که 

.ه نگرانی آوربه همه چيز رسيدنو بی ارتباط به شايستگی های خود وضع موجود   
 

  و يا برزمينه ای خانوادگی ی از نخبگان که بنا بر معرفت عميق و عالقه خودشون حضور تعدادبه نظر من، 
 ما باشه  و کاستيهای جامعه ارد اين عرصه و علوم ميشن اصال نميتونه توجيهی برای فراموش کردن مشکلو

هرچند منشأ کارای بزرگی هم باشن، موضوع اينه که جامعه ما به توانی بارها بيشتر از اين که داره نيازمنده 
. کارهای هيجانی و يا زودگذرهتا که بتونه  آگاهی فراگيری بوجود بياره، امری که اساسا متفاوت از  

 
در زمينه ای فعاليت می کنی که بيشتر از هر چيز ديگه ای نياز جامعه  تو به نظر من !به هرحال دوست من

ماست، هر تالشی در اين عرصه به منزله برافروختن چراغيه که راهنمای حرکت و باز شناسی بيراهه ها 
.خواهد بود  

 



س همه کسايی که در عرصه پيکار  پ حال تو بد باشه ؟ اگه قرارهابد بد باشه حال تو تا خوب پس چرا بايستی
. باشنحالبهتر تالش می کنن بايستی بد زندگی برای پايان ناپذير  

 
 اما ،ما البته وضعيت بسيار دشواری داريم، خيلی هم نگرانی داريم ، همه ما دلمون بخاطر خيلی چيزا شکسته

. تا که بتونيم حاصل قرنها بيراهه رفتن رو چبران کنيمير زندگی ماست،فراموش نکنيم که اين راه ناگز  
م  يری دشوار و يک وقت مسيری پر تالط يک وقت مس و شايد بهتره بگيم اينها در رودخانه  زندگی ناگزيره،

. از سقوط در يک آبشارلی نگرانو يک وقت آروم و  
هست نمينونيم اطمينان کافی داشته باشيم مگه اين که با  ما از اونچه که در پس پيچی ديگه ،در رودخانه زندگی

.دانش روز و با ابزار علمی مجهز شده باشيم  
 

، چند صده ای که جهان  علمی دنيا برکنار بوده  ما برای چند صده بکلی از تحوالتفراموش نکنيم که کشور
.نی و علمی داشتپيشرفته امروز تالشی خستگی ناپذير در عرصه همه دانشها بر پايه هايی عي  

 
 تو رو نگاه کردم، از من کارای مختلف در کار افروختن چراغی برای پيمودن بهتر اين راه هستی،  هم تو

ت گفتی و پايبندی خونواده ات به سنتای قشنگ ايرانی، از وجود عشق پايان ناپذير در مناسبات خونواد
ه که امروز در اين عرصه تعيين کننده قدم برداری تو رو قادر و توانا کردخونواده ات، خب اينا هموناست که 

همونطور که روزی به تو انگيزه ای داد که آرزوهای قشنگ و زيبايی برای کشور خودت داشته باشی، 
ناکاميهای گذشته به هيچ وجه نميتونه زيبايی اون آرزوهارو تحت تأثير قرار بده و يا که ضرورت اونارو نفی 

.کنه  
بنا بر ضرورت و انگيزه هايی واقعی شروع شده و ناکامی در برآوردن اونا و شده راهی که روزی شروع 

ست ،  آرمانگرايانه در يک جامعه بسته حتی ايجاد شرايط دشوارتر بخش غير قابل اجتناب يک مبارزه
زمه  اونن، کاری که ال ناشی از نقاط ابهام و ضعفاييه که خيلی ها امروز در کار شناختن و رفع راه دشواری

.ر می داری و تو دقيقا توی همين مسير قدم بست زی در اين مبارزهناگزير پيرو  
 

 ميگی، من نمی تونم در اين مورد پژمرده شدی، حتما اين رو بخاطر شرايط دشواری که گذروندیگفتی که 
اطر بد  بخاطر حساس بودنشون و يا که بخ ،  و ميگذرهقضاوت کنم، به خيليا خيلی سخت تر از بقيه گذشته
کارايی که  ميتونم سؤال کنم  چه کاری با ارزشتر از  ولیبيشتری که از اين اوضاع و احوال نصيبشون شده 

 هر چند که از نصيب خودت برای زندگی و يا اونايی که نزديکتر به تو بودن و ،کردی ميتونستی انجام بدی
  ؟دوستشون داری دلگير باشی

  
ن يک هموطن از همين اآلن شما رو شريک در م می شه و من به عنواه ها تموتونم بگم که اين غص می 

بخاطر عواطفی که شادی رهايی از رنج و عقب ماندگی و  دستيابی به آمال و آرزوهای  اين مردم  می دونم ،
 می تپيد و شمايی که کهنسال شمايی که قلبتون برای ارزشهای اين کشورشما، و به  ين داشتين برای اين سرزم

  مردم ديگه دنيا دريغ نکردينی معرفی ارزشهای واالی مردم خودتون به شرايط دشوار از هيچ تالشی برادر 
. يکنفر نيست بلکه من فکر می کنم انديشه غالب اين مردمهمين اآلن خوش آمد می گم، اين  احساساز ه  

 
 دم ما اگرچه به اجبار شرايط البته اينا همه اون چيزايی که بايستی بهشون توجه کنيم نيست، بسياری از مر

ما به هر جال اينها فرصتهای خوبی برای آشنايی عميق مردم ما با مهاجرت کردن انامساعد اجتماعی 
و دونستن قدر خيلی  ....فرهنگهای ديگه ست، فرهنگ آزادگی و تحمل، درک ارزشهای بقيه مردم دنيا و

  .ما خواهد داشتکه نقش برجسته ای در تعالی کشور .چيزايی که داريم ،
 

، خوشحالم که جمله آخرت ابراز اميد برای سعادت فرزاندانمون بود، حتما همينطوره و با وجود همه دشواريها 
فرزندان ما توانا و سعاتمند خواهند بود، اين رو به خوبی در جای جای اين مملکت ميشه ديد و باور کرد،  در 

.  فوتبال يا در شادمانی پايان يک مسابقهوکوهپايه های اين سرزمين در يک روز تعطيل   
ن نداشته و بر  در به بند کشيدن فکر و اراده فرزندان اين سرزميی دوست عزيز جهل و نادانی هيچ توفيق

. شوق انگيزهزدن زمينه های نادانی و فريبعکس هوشياری اونا در پس   
 

:بگذار در آخر اين يادداشت مقايسه ای بکنم  
صدهزار نفر بود و جمعيت کشور ما کمتر از ايی که برای آموزش عالی داوطلب بودن، در سی سال پيش، کس

اما تعداد کسايی که برای ورود به " يا کمی بشتر" سی ميايون نفر، اآلن حمعيت کشور ما دو برابر شده



ده اين يه کننانزده برابر شده ، ترکيب جمعيتی جوانتر توجا تمام وجود کوشش می کنن بيش از پدانشگاه ب
ه و اين به آموزش عالي رويکرد فرزندان ما افزايش کمی نيست، اشتياق برای دانايی و توانايی علت اصلی

. نويد بخش روزهای بسيار بهتری برای اين کشور هست،شوق و رويکرد  
اين که امروز توی هر کوچه و خيابونی دختر و يا پسری رو می بينی که يک وسيله موسيقی به زير بغل 

ی کالسه و يا اين که هر روز جمعه در گوشه ای پدر و مادرايی رو ميشه ديد که منتظر فرزندشونن که از راه
يک کالس بياد بيرون و يا در هر شهر کوچيک و ده کوره ای يک مرکز آموزش عالی هر چند با امکاناتی 

خير کرده و اين نويد بخش تس دانايی زير و باالی اين کشور رو  جستجوگری و امواج نشون می ده کهمحدود،
.ست، هر چند راه بسيار دشوار و پر نشيب و فرازی در پيش داريمهای قشنگ تو همون آرزوبرآورده شدن  

 
  هشتاد ويکآذر 
  
 
 
 
 
 
 
 
  
  
 
 


