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  يک يا دو شکالت،
   نگاھی متفاوت به مسايل ايران

 

سامن خواسته اند در عرض ده از  دوستان نم ليدقيقه نظرات خودم را در مورد م ان ک ران بي ه . امروز اي اری دشوار ب ک

د ی باي ای زرھ دی و آق ر مري د از دکت ه بع صوص ک ستند خ ن ھ ر از م خنور ت تمدارتر و س ه سياس نم ک حبت ک  .ص

 شما بھتر از آن خبر داريد، بيشتر از منل سياسی ايران بگويم يزيرا ھر چه در مورد مسا نميخواھم زيره به کرمان ببرم

ر ھستم و  اجازه بدھيد در زمينه ای.  را تعقيب کرده ايد و تحليلھای بيشتری خوانده ايدمسايل ه در آن واردت صحبت کنم ک

 . امروز ايران پيدا کردممسايلزمينه و  شايد ربطی ھم بين آن. آن ھم روانشناسی فردی است

ار تحقيقی شرکت داده را در يک ک  ساله۴-۵بچه ھای . دانشگاه استنفورد ميخواندم عه ای درًاخيرا مطلبی در مورد مطال

اق را .دبودن د و ات د به آنھا ميگفتند که شما ميتوانيد ھمين االن يک دانه شکالت را انتخاب کني ی يک امکان . ترک کني ول

جای يک دانه شکالت دو ه  دقيقه در اين اتاق بمانی ب١۵ که اگر به اين بچه ھا گفتند. ديگر ھم به اين بچه ھا داده شده بود

را   درصد بچه ھا يک دانه شکالت٧٠. اکثر شما ميتوانيد حدس بزنيد که نتيجه آزمايش چه شد .تا شکالت خواھی گرفت

ه مھمی نبود و ربطی ھم تاک خوب اين مطالعه.  دقيقه انتظار گذشتند١۵برداشتند و از خير شکالت اضافی در ازای  نون ب

  . ايران نداردمسايل

نؤمن سبارھا از  مًنکته ای که معموال بيماران ه نتيجه ميرسد و اي ران ب نتيجه  ال ميکنند اين است که چه موقع تحوالت اي

ن . يروندی نمئ ال ميکنند و سراغ سياستمداران حرفهؤنميدانم چرا از من پزشک س. د بودچه خواھ ه اي ه ب من از چند زاوي

  .کرده امالھا فکر ؤس
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ه يکی از زوايا اين است د، ک اينطور  که اگر ھمين امروز اين اعتراضات خاموش بشود و ھيچ تغيير ديگری ھم پيش نياي

ار آن ران زده است، اعتب م اسالمی اي ستم آن  نخواھد شد، اين جنبش ضربه خود را به رژي رده است و در سي ين ب را از ب

ت رده اس اد ک ه ايج ايی ب. رخن ل نھ ی حاص ه آنول ار دارد ١۵ ستگی ب ه انتظ ور؟. دقيق يد چط ايد بپرس  ش

ه ۴-۵سال به سراغ آن بچه ھای   ٢۵-٢٠ وقتی کاوشگران مطالعه فوق الذکر بعد از ايی ک ه بچه ھ د ک د، ديدن اله رفتن  س

د ١۵ توانسته بودند وفقتر بودن دگی م ال. دقيقه برای شکالت دوم منتظر بمانند در مجموع در زن ه طور مث ا  ب ره آنھ از نم

االتر تحصيلی د و در سطوح ب وردار بودن شگاه برخ ه دان االتری ب تند ورودی ب رار داش ود و ي. ق رل خ ايی کنت ی توان عن

ت ردن اس ار ک ختتر ک اج س ه محت ی ک سيپلين درون ا ت دي ه ھ ن بچ ی اي ت آت ودادر موفقي ته ب  .ثير گذاش

تا چه حد قدرت انتظار داريم، توان کار کردن داريم و ديسيپلين درونی داريم . تسا له در مورد جنبش ما صادقأھمين مس

  دست به کار مداوم بزنيم وبه تدريج خواسته ھای باالتری را مطرح کنيم؟ تا

ايی است. جامعه کار يک روز و دو روز نيست ساختن يک ار طوالنی و طاقت فرس ه ک ر. ساختن جامع دی در  دکت مري

ميتوان در کنار ھم در آرامش زندگی کنند  رغم تفاوتھا انسانھا  کانادا صحبت کرد و اينکه در اينجا علیمورد نمونۀ موفق

ان است ھمۀ ما ميدانيم. و از آزادی برخوردار شوند ه . که کانادا يکی از بھترين کشورھای جھ ا ب ی راه درازی دارد ت ول

  .اجتماعی است له عدالتأه عکس را طی ميکند و آن مسانه راسفأآل نزديک شود و از بعضی جھات مت يک کشور ايده

 

يش  ۴٠  ادا صاحب ۴٠سال پ ه کان ن کشور۶٠ درصد جامع ات اي ود  درصد امکان يش ۴. ب  درصد جمعيت ٢٠ سال پ

ر٣٠بيشتر از . عميقتر شده است فاصله فقير و غنی.  درصد امکانات کشور بود٨٠صاحب  و  درصد اف ه در تورنت ادی ک

عين  برای ايجاد تغيير کار طوالنی ھمدلی نيروھای روشن بين اتحاد عمل در. زندگی ميکنند ر خط فقريزندگی ميکنند ز

  .تفاوتھای فکری الزم است

س ين م م ھم ران ھ ورد اي تأدر م وانيم. له صادق اس يم ميت انع کن کالت ق ه يک ش ون ب ان را اکن داری آزادی . خودم مق

دون درد سر –دست بياوريم  هآزادی تجمعات ب مطبوعات و آزادی حرف زدن و ه ب يم ک  شايد ما تبعيديھا به اين حق برس

ه حق طبيعی ھمکشور خود برگرديم به ا استۀ، امری ک ه.  م ريم ک د در نظر بگي ی باي ته ھای  ول د خواس وانيم و باي ميت

 بايد خواھان عدالت دموکراتيک برای مردم کشور خود باشيم بلکه بايد نه تنھا خواھان فضای. باالتری را در نظر بگيريم

د حوصله .اجتماعی ھم باشيم ل باي انتظار را  خواستار کاھش تفاوتھای اجتماعی و اقتصادی جامعه ھم باشيم ولی در مقاب

  .ھم داشته باشيم

  :کند و اکنون دکترای خود را در علوم مغزی ميگيرد پرسيدند  دقيقه صبر١۵از يکی از اين بچه ھايی که توانسته بود 

نم. خيلی سخت بود"گفت " صبر کنی؟  دقيقه١۵توانستی چگونه  " ا." سعی کردم ذھن خود را مشغول يک کار مفيد ک  آي

ا   وقت خود را صرف يک،ميتوانيم به جای صرف ساعتھا وقت برای مطالعه تمامی سايتھای خبری ا ب يم ت کار مفيدتر کن

نۀ کار خود، بررسی جنبه ای از جامعه ايران داشته باشيم زمي توان بيشتر ھمراه اين جنبش باشيم؟ آيا ميتوانيم، ھر يک در

از  تحوالت اين کشور باشيم؟ يا حوصله نداريم و ترجيح ميدھيم ھمان يک شکالت را بگيريم و تا با توان بيشتر در خدمت

  خير انتظار و کار سخت در حال انتظار بگذريم؟
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