






     هشــتم خــرداد بــود. ســال ۱۳۷۰؛ اتفاقــی افتــاد کــه مســاوی بود با تحقــق آرزوی  
صــد هــا پــدر و مــادر و صد هــا بیمــار ناامیــد از درمان.

ــه قطــب  ــن پژوهشــگاه، ی ــان« تاســیس شــد. ای ــه اســم »روی    پژوهشــگاهی ب
تحقیقاتــی و فنــاری شــد، تــو زمینــه هایــی مثــل علوم ســلول هــای بنیــادی، تولید 

مثــل، زیســت فنــاوری و طــب ترمیمــی.
ــارور و  ــاران ناب ــان بیم ــگاه، درم ــن پژوهش ــای ای ــت ه ــی از فعالی ــه های نمون
صعب العــاج بــود؛ مثــل اســتفاده از ســلول هــای بنیــادی بــرای درمــان بیمــاران 
واجــد ســکته قلبــی، آســیب هــای قرنیــه و ایســکمی انــدام هــای تحتانــی، تولیــد 
 TPA ــادی۹ و ــور انعق ــد فاکت ــه مول ــه ک ــده و تراریخت ــازی ش ــای همانندس بزه
ــاد  ــگاهی، انجم ــط آزمایش ــوی محی ــی ت ــای اهل ــک دام ه ــوغ تخم ــتن، بل هس
ــه  ــالم، ارائ ــات س ــد حیوان ــی، تولی ــادران رضاع ــه م ــا ب ــال اون ه ــا و انتق جنین ه
ــه خدمــات  خدمــات تشــخیص های ژنتیکــی قبــل از النه گزینــی و همچنیــن ارائ
 درمــان نابــاروری بــه مــادران کشــورمون بــا بیــش از ۶۰۰ ســیکل درمانــی در مــاه.

اما مؤسس این پژوهشگاه بزرگ چه کسی بود؟ 
    شــهید بزرگــوار دکتــر ســعید کاظمــی آشــتیانی، مــردی مومــن و انقابــی کــه 

ــرد. ــی عمــل می ک ــر از فکرهــای زمین فرات
     دکتر کاظمی آشــتیانی به روایت دوســتان »همیشه می خواست کاری کارستان کند

ســال ۱۳۵۸، در اولیــن کنکــور پــس از انقاب، ســعید و مــن در یکی از دانشــگاه های 
اســتان اصفهــان قبــول شــدیم. ســعید در رشــته ی فیزیــک و مــن در شــیمی. یــک 
روز وقتــی اتوبوســمان بــه مقصــد تهــران در حرکــت بــود، بــرای نمــاز توقف کــرد و 

آنجــا اولیــن نقطــه ی آشــنایی مــن بــا او بــود. جــوان ُپرشــوری کــه بعدهــا رویش 
مبــارک انقــاب لقــب گرفــت. جالــب بــود کــه هــم ســعید و هــم مــن، در 

 کنکــور سراســری، دانشــکده ی توانبخشــی را نیــز انتخــاب کــرده بودیــم.
ــل توجهــی در جنــگ  بروبچه هــای دانشــکده ی توانبخشــی ســهم قاب

تحمیلــی داشــتند و مــن فکر می کنم بعد از شــهیدانمان، ســهم ســعید 
ــات کــه می شــد، ســعید  ــود. نزدیکی هــای عملی از همــه بیشــتر ب

اولیــن کســی بــود کــه لبــاس خاکــی بــه تــن می کــرد. در پوســت 
خــود نمی گنجیــد. در جنــگ، چــه به عنــوان یــک پزشــک یار و 
چــه در قامــت یــک رزمنــده ی خــط مقــدم، خاطــرات زیــادی 
ــاز  ــه ممت ــه او را از هم ــزی ک ــت. چی ــای گذاش ــود به ج از خ
ــهدای  ــاً ش ــهدا، خصوص ــه ش ــش ب ــه و ارادت ــرد، توج می ک
دانشــکده بــود. شــهید رعیــت اولیــن شــهید دانشــکده بــود؛ 
پســر فقیــری از روســتای یــزدل کاشــان. ســعید بعــد شــهادت 
غامرضــا رعیــت، مــدام بــه یــزدل می رفــت و بــه پــدر و مادر 
او ســر مــی زد. بــا آنکــه درس هــا ســخت بــود و مســئولیتش 

ــت  ــود دس ــن کار خ ــت از ای ــا هیچ وق ــنگین، ام ــاد س در جه
نمی کشــید؛ آن گونــه کــه انــگار فرزنــد خانــواده ی شــهید رعیــت 

بــود. یــادم نمــی رود بعــد از آنکــه ســعید را از دســت دادیــم، پــدر 
شــهید رعیــت در حالــی کــه اشــک هایش چــون ســیل بــر صورتش 

 جــاری بــود، بــه مــن گفــت: ای کاش مــن جــای ســعید مــرده بــودم.
ســعید همیشــه بــه اوج قلــه ی عــزت و بزرگــی نــگاه می کــرد و همیشــه 

دوســت داشــت کاری کنــد کارســتان. او برنامه ریــز بــود و ذهــن منســجمی 
ــد  ــه آن ق ــا ب ــی بزرگ تره ــه ذهــن خیل ــی می اندیشــید ک ــه چیزهای داشــت. ب

نمــی داد. ایــن مجاهــد خســتگی ناپذیر بــا بنیان گــذاری پژوهشــکده ی رویان، ســهم 
عظیمــی در پیشــرفت علمــی کشــور در این زمینــه ایفا کــرد. روز افتتاح پژوهشــکده، 

از مــن خواســت آیــات ســوره ی مؤمنــون در بــاب خلقــت انســان را تــاوت کنــم و 
ایــن بــرای مــن جالــب بــود که ســعید حتــی در تحقــق یــک رویــداد بــزرگ علمی، 
 از قــرآن غافــل نبــود و همــه ی یافته هــای خــود را نیــز برگرفتــه از آن می دانســت.

دکتــر ســعید کاظمی آشــتیانی نــام ایــران را در عرصه هــای بین المللــی و در زمینه ی 
ــن  ــز اهمیــت دارد کــه ای ــه نی ــن نکت ــدگار کــرد. ذکــر ای ــادی مان ســلول های بنی
مجاهــد واقعــی، جمــع بســیار ارزشــمند و فرهیختــه ای از صاحب نظــران و نــام آوران 
ــی  ــت و بزرگ ــه صاب ــه ب ــی ک ــود؛ جمع ــرد آورده ب ــز گ ــوط را نی ــته های مرب رش
 ســعید ایمــان داشــتند و ســعید نیــز بــه آنــان و همــت واالیشــان عشــق می ورزیــد.

اگــر کســی می خواهــد کمــی بــا بزرگــی ســعید آشــنا شــود، بایــد بــه اظهارنظــر 
ژاپــن،  کانــادا،  از کشــورهای  دنیــا  رویان شناســی  دانشــمندان  بزرگ تریــن 
آلمــان، کــره ی جنوبــی، مصــر و بســیاری دیگــر نظــری داشــته باشــد کــه پــس 
از فقــدان او، چقــدر از خدمــات ایــن اندیشــمند و مجاهــد ایرانــی بــا عظمــت یــاد 
ــرافرازی اســت. ــات و س ــه ی مباه ــی مای ــر ایران ــرای ه ــه ب ــی ک ــد. عبارات  کرده ان

ــل  ــال ها قب ــان س ــای روی ــه بروبچه ه ــم ک ــر می اندیش ــن تصوی ــه ای ــی ب وقت
جشــن تولــد هزارمیــن کــودک رویانــی را برپــا کــرده بودنــد، فکــر می کنــم ســعید 
را خــدا فرســتاده بــود تــا بــا یــاری او و کمــک دوســتان مخلصــش، آرزوی خیلــی 
ــش  ــعید نام ــازد. آری، س ــرآورده س ــن را ب ــرزمین که ــن س ــادران ای ــدران و م از پ
ــق  ــن توفی ــره خــورده و ای ــن ســرزمین گ ــادران ای ــا نذرونیازهــای بســیاری از م ب
ــرای مجاهــدی چــون ســعید. به راســتی کــه او ســعید زیســت و  کمــی نیســت ب
ــام ســعید کاظمــی  ــه لقــای حضــرت دوســت شــتافت. ن ســعید و ســعادتمندانه ب
ــت.« ــدگار اس ــران مان ــوی ای ــی و معن ــای علم ــخ مجاهدت ه ــتیانی در تاری  آش
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ــَتّی« ــْم َش ــا َوُقُلوبُُه ــُبُهْم َجِمیًع ــِدیٌد ، تَْحَس ــْم َش ــُهْم بَْیَنُه     »بَأُْس
 کارزار بیــن خودشــان ســخت اســت، شــما آنهــا را متحــد  و مّتفــق 

ــت. ــرق اس ــخت متف ــان س ــه دلهاش ــی ک ــد در صورت می پنداری
   2۳ فوریــه 2۰22 ،  ســاعت ۱۷:۵۵ بــه وقــت کی یــف ،  بــرای 
ــا ایــن مضمــون ارســال  ســربازان تیــپ ۵۳ اوکرایــن یــک پیامــک ب
شــد :» افســران نظامــی اوکرایــن! ارتــش روســیه در حــال حاضــر در 
ــه برگردیــد!« ــه خان ــا دیــر نشــده ب دونتســک و لوهانســک اســت. ت

ــر  ــف درگی ــی کی ی ــای دولت ــایت ه ــی س ــد تمام ــاعت بع ــد س    چن
حمــات ســایبری شــد، نیروهــای روس مســتقر در کریمــه و بــاروس 
ــه  ــف ب ــه کی ی ــداد 2۴ فوری ــاعت ۴ بام ــدند، در س ــا ش ــی مرزه راه
ــوری شــورای  ــد، نشســت ف ــه بع ــت اضطــراری رفــت و ۳۰ دقیق حال

امنیــت ســازمان ملــل متحــد شــروع شــد :(
    نشســت بــه نیمــه نرســیده بــود کــه موشــک هــای kh۱۰۱ راهــی 

ــا ســال هــا  ــن همــان جنگــی اســت کــه دنی ــدر اودســا و خارکــف شــدند... ای بن
انتظــارش را مــی کشــید...  اگــر کمــی از اتفاقــات و احــواالت اروپــای شــرقی اطاع 
میداشــتید؛ احتمــاال از وقــوع ایــن جنــگ مطمئــن بودیــد... چــه بســا اگــر پاندمــی 

کرونــا دنیــا را غافلگیــر نکــرده بــود ســال هــای قبــل شــاهد وقوعــش بودیــم.
    ســرآغاز ماجــرای اوکرایــن بــه آبــان ســال ۱۳۹2 )نوامبــر 2۰۱۳( بــاز میگــردد. 
ــچ از امضــای  ــور یانوکووی ــی کــه رئیــس جمهــور شــرق گرای اوکرایــن ویکت زمان
پیمــان تجــاری بــا اتحادیــه اروپــا ســر بــاز زد و بیــش از پیــش بــه شــرق نزدیــک 
شــد. در پــی ایــن اقــدام رئیــس جمهــور وقــت اوکرایــن، مخالفــان غرب گــرای آن 
بــه خیابان هــا ریختنــد و ایــن ســرآغاز  سلســله اعتراضــات یورومیــدن در اوکرایــن 
بــود کــه در نهایــت بــا تصــرف کاخ ریاســت جمهــوری اوکرایــن و پارلمــان ایــن 
ــت  ــه عــزل دول ــه 2۰۱۴(ب کشــور در روز شــنبه، ســوم اســفند ســال ۹2 )22 فوری

ویکتــور یانوکوویــچ رای مثبــت داد.
    روســیه  اقــدام پارلمــان را کودتــا خوانــد و ایــن، نقطــه شــروع این نبرد ســهمگین 

در دل اروپــا شــد. 
    قبــل از آنکــه متــن رنــگ و بــوی ویکــی پدیــا بگیــرد بهتــر اســت برویــم ســر 

اصــل مطلــب...  ایــران !
   همیشــه پــای ایــران در میــان اســت.. . مگــر میشــود یــک درگیــری آن هــم از نوع 
اروپایــی بــرای یــک کشــور نفــت فــروش ایدئولوژیــک بی اهمیــت باشــد؟!  از همان 

ابتــدای بحــران ، ایــران اوکرایــن یانکوویــچ را بــه اوکراین زلنســکی ترجیح میــداد...
    بســیاری از همــکاری هــای بیــن ایــران و اوکرایــن پــس آمــدن زلنســکی متوقف 
شــد... بــرای مثــال صنایــع هوایــی خارکیــف ) کــه خدایــش بیامــرزد ! ( تــا پیــش از 
ســال 2۰۱۴ بــا ایــران همــکاری هــای متعددی نظیــر ســاخت هواپیمای ایــران ۱۴۰ 

داشــت کــه بــا ورود زلنســکی دچــار مشــکل های بســیار شــد.
    علــی رغــم فاصلــه ای کــه بیــن ایــران و اوکرایــن بوجــود آمــده بــود ایــران بــا 
وقــوع ایــن نبــرد اعــام بی طرفــی کــرد و تمــام تقصیــرات را به گــردن ناتــو انداخت 
همچنیــن در تمــام رای گیــری هــای ســازمان ملــل در مــورد ایــن بحــران ممتنــع 

بــوده اســت اگرچــه ایــن بــی طرفــی خیلــی صادقانــه نیســت :(
    ایــن را میشــود از پــرواز هــای متعــدد هواپیماهــای ترابــری/ نظامــی بیــن تهــران 
و مســکو متوجــه شــد :( حتــی در بســیاری از مــوارد ایــن هواپیماهــا ترنســپورتر خود 
را در حوالــی ســاوه خامــوش مــی کننــد و احتمــاال ســراغ پایگاه هــای نظامــی ایران 
مــی رونــد... حتــی گاردیــن پــا را فراتــر گذاشــت و خبــر از خریــد ســامانه بــاور ۳۷۳ 
توســط روســیه داد :( !  ) اگــر نمی دانیــد بدانیــد بــاور کپــی ســامانه S۳۰۰ روســیه 
هســت ! ( کــه البتــه بســیار بعیــد بنظــر می رســد .  از آن طــرف اوکرایــن کــه منابــع 
ســوختی اش را زیــر موشــک بــاران روســیه از دســت داده اســت از ایــران درخواســت 

نفــت و نفتکــش هــای قشــم را کــرده بــود کــه البتــه از ایــران پاســخی نگرفــت.
    در ایــن بــی طرفــی کــج دار و مریــز  فرصت هــا و تهدید هایــی انتظــار ایــران را 
می کشــند. بهتــر اســت بــا اخبــار خــوب شــروع کنیــم ...) عجیبــه هــا... فکــر کــن 
داریــم در مــورد یــک جنــگ کــه کلــی آدم قــراره کشــته و آواره بشــن صحبــت 
 می کنیــم و مــن حــرف از اخبــار خوب بــرای خودمون میزنــم ، خدایا مارو ببخــش :/ (

در وهلــه اول بــا روشــن شــدن شــعله جنگ، قیمــت و تقاضــای نفــت و گاز در جهان 
ــا  ــه تنه ــم نمی شــود، ن ــه همین جــا خت ــش چشــم گیری داشــت. موضــوع ب افزای
تقاضــا بیشــتر شــده کــه حتــی عرضه نفــت نیــز کاهش یافتــه... نفــت و گاز روســیه 
و اوکرایــن کــه عمــا در هیاهــوی نبــرد قابــل اعتمــاد نیســتند از طــرف دیگــر نفت 
عربســتان و امــارات هــم تحــت الشــعاع حمــات هوایــی ارتــش یمــن قــرار گرفتــه 
و محــدود شــده اســت؛ در ایــن میــان ایــران و یــار دیرینــه اش ونزوئــا، می تواننــد 
نقــش اصلــی را در ایــن میــدان بــازی کننــد و همیــن موضــوع باعــث میشــود در 

مذاکــرات پیــش رو ایــران دســت بــاال را در مقابــل غربی هــا داشــته باشــد.
    از طــرف دیگــر نظــم جهانــی نیــز در حــال تغییــر بــه نفــع ایــران اســت. اگــر تــا 
پیــش از ایــن ایــران در کنــار کشــورهایی ماننــد کرۀ شــمالی و ونزوئــا در انــزوا قرار 
داده میشــد حــاال بــا شکســتن شــدن ایــن نظــم ،  جهــان بــه شــکل یــک دو قطبی 
در خواهــد آمــد ، دو قطبــی کــه در آن کشــور هایــی ماننــد روســیه، چیــن، ایــران یــا 
حتــی آلمــان جایــگاه جدیــدی در آن اتخــاذ خواهنــد کــرد ) در مــورد آلمــان بایــد 
عــرض کنــم تــا زمــان نــگارش ایــن متــن ایــن کشــور نــه تنهــا کمــک معنــا داری 
بــه اوکرایــن نکــرده کــه حتی کشــور هــای دیگــر را هــم از انتقــال تجهیــزات دارای 

تکنولــوژی آلمانــی بــه اوکرایــن منــع کــرده اســت ! ( 
    و اما تهدیدات...

   ۱( روســیه! اگرچــه زندگــی کــردن در نزدیکــی روســیه خــود تهدیــدی 
 بالقــوه اســت امــا در حــال حاضــر مســئله چیــز دیگــری اســت. پــول! 
ــر  ــن را بهت ــا ای ــرادر« روس ه ــد »حســاب حســاب اســت و کاکا ب ــم گفته ان از قدی
می داننــد؛ آنهــا پــس از تحریم هــای غــرب علیــه روســیه ، ســمت و ســوی اقتصــاد 
ــازار شــرق  ــردن ب ــال قبضــه ک ــه دنب ــر داده و ب ــه شــرق تغیی ــرب ب ــود را از غ خ
هســتند ؛ اگــر تــا پیــش از ایــن ایــران بــرای داشــتن ایــن بــازار بایــد بــا کشــور های 
عربــی رقابــت می کــرد حــاال روســیه هــم بــه ایــن رقابــت اضافــه شــده اســت . 
   چنــدی پیــش گفتــه مــی شــد کــه چیــن در حــال جایگزیــن کــردن نفت روســیه 
بــا ایــران اســت و خریــد نفــت از ایــران را کاهــش داده! امــا تحلیل گــران معتقدنــد 
روســیه بــه دنبــال جایگزیــن کــردن نفــت خــود بــا نفــت کشــور هــای عربی ســت 
ــم نشــود؛ از طــرف دیگــر  ــران ک ــت ای ــروش نف ــا ف ــن داده ت ــران تضمی ــه ای و ب
 مالــزی کــه فروشــنده نفــت ایــران اســت نیــز فــروش خــود را افزایــش داده اســت  . 
در هنــد هــم اوضــاع تفاوتــی نــدارد؛ روســیه بــا پیشــی گرفتــن از عربســتان دومیــن 



کشــور صــادر کننــده نفــت بــه این کشــور شــده اســت. البتــه رقابت ایــران و روســیه 
فقــط بــه نفــت خاصــه نمی شــود؛ ســهم ایــران از بــازار فــوالد و پتروشــیمی درگیر 

ایــن موضوعــات خواهد شــد.
    2( بــا شــروع حملــه روســیه بــه اوکرایــن بیم آن مــی رود کــه آذربایجــان و ترکیه 
ــد و اســتان ســیونیک  ــورش ببرن ــه ســمت ارمنســتان ی ــه کار شــوند و ب دســت ب
ارمنســتان را اشــغال کننــد. اســتان ســیونیک ارمنســتان هــم مــرز بــا ایــران اســت 
و بــا اشــغال ایــن اســتان راه زمینــی نخجــوان و آذربایجــان برقــرار مــی شــود و راه 
زمینــی ایــران بــه ارمنســتان قطــع مــی شــود. اگــر همــه چیــز بــه نفــع آذربایجــان 
و ترکیــه رقــم بخــورد و ارتبــاط زمینــی بیــن نخجــوان و ســرزمین اصلــی برقــرار 
ــه ترکیــه همــوار شــده و ترکیــه نفــس راحتــی  شــود راه ارســال گاز آذربایجــان ب
خواهــد کشــید، ۴ قــرار داد گازی ترکیــه بــه زودی منقضــی میشــود و ترکیــه امیــد 
باالیــی بــه گاز آذربایجــان دارد در حــال حاضــر بزرگتریــن تامیــن کننــده گاز ترکیــه 
روســیه بــا ســهم ۳۳ درصــدی میباشــد همچنیــن یــک ســوم گاز مــورد نیــاز ترکیه 
از طریــق واردات گاز LNG از قطــر، آمریــکا، نیجریــه و الجزایــر تامیــن می شــود 
و ســهم باقــی مانــده بــه ایــران و آذربایجــان می رســد. البتــه ترکیــه خریــد گاز از 
ایــران را محــدود نمــوده و ســهم ایــران را بــه آذربایجــان واگــذار کــرده اســت، گاز 
وارداتــی ترکیــه از آذربایجــان از مســیر گرجســتان تامیــن می شــود و بــا برقــراری 
مســیر ســیونیک ترکیــه دیگــر نیــازی بــه پرداخــت حــق ترانزیــت بــه گرجســتان 
را نــدارد. از طــرف دیگــر نخجــوان ســاالنه نیــاز بــه ۳۰۰ میلیــون متــر مکعــب گاز 
دارد کــه ایــن میــزان در حــال حاضــر بعــاوه ۱۵ درصــد حــق معاوضــه گاز تحویــل 
ایــران می شــود تــا ایــران گاز نخجــوان را تامیــن کنــد. در صــورت اشــغال اســتان 
ســیونیک توســط آذربایجــان دیگــر نیــازی بــه ایــران بــرای تامیــن گاز نخجــوان 

نخواهــد داشــت.
   موضــوع مهــم دیگــر صــادرات گاز حــوزه خــزر شــامل کشــورهای قرقیزیســتان، 
ازبکســتان و ترکمنســتان بــه اروپــا از مســیر آذربایجــان و ترکیــه می باشــد کــه در 
حــال حاضــر ترکمنســتان بــا مســیر آذربایجــان، گرجســتان و ترکیــه موافــق نبــوده 
و آن را بصرفــه نمی دانــد و خواهــان عبــور از مســیر ارمنســتان و نخجــوان اســت 
و ایــن مســیر را بصرفــه می دانــد، بــا اشــغال اســتان ســیونیک توســط آذربایجــان 
ــرض  ــه ع ــه ای ک ــط لول ــه TANAP)خ ــط لول ــق خ ــزر از طری ــوزه خ گاز ح
ترکیــه را طــی میکنــد( بــه اروپــا صــادر خواهــد شــد و ایــن زنــگ خطــری بــرای 
ــاب گازی  ــه ه ــل ب ــه را تبدی ــه ترکی ــاوه اینک ــود بع ــد ب ــران خواه ــیه و ای روس
 منطقــه میکنــد و رقیــب جــدی روســیه بــرای صــادرات گاز بــه اروپــا خواهــد شــد.

از ســوی دیگــر بــا عملــی شــدن نقشــه ترکیــه و آذربایجــان راه زمینــی دسترســی 
ــا  ــا وابســته آذربایجــان میشــود و عم ــیه کام ــه و روس ــیای میان ــه آس ــران ب ای
ارمنســتان محاصــره میشــود، البتــه ترکیــه و آذربایجــان بــا چنــد مشــکل جــدی 

ــه رو هســتند اولیــن چالــش آنهــا پیمــان امنیــت  در اشــغال اســتان ســیونیک روب
جمعــی اســت کــه در صــورت حملــه بــه کشــورهای عضــو باقــی اعضــا موظــف 
بــه دفــاع از ایــن کشــور هســتند، اعضــای این پیمان شــامل کشــورهای ارمنســتان، 
ــند. آذربایجــان  ــیه میباش ــاروس، تاجیکســتان و روس ــتان، ب ــتان، قرقیزس قزاقزس
و ترکیــه امیــد دارنــد بــا درگیــری بــاروس و روســیه در جنــگ اوکرایــن بتواننــد 
اســتان ســیونیک را اشــغال کننــد امــا چالــش اصلــی این دو کشــور همســایه جنوبی 
ارمنســتان یعنــی ایــران اســت، ایــران قطعــا در برابــر اقدامــات آذربایجــان و ترکیــه 
ســکوت نخواهــد کــرد البتــه ایــن کــه، فکــر کنیــم ایــران بــه آذربایجــان حملــه 
 میکنــد و آن را اشــغال میکنــد بیــش از حــد ســاده لوحانــه و دور از ذهــن اســت.

ــه تایــوان و اوکرایــن  امــا ایــران پــس از حملــه احتمالــی چیــن و روســیه ب
ــق هســته ای  ــه رو اســت و آن تواف ــاک رو ب ــده و خطرن ــش پیچی ــا چال ب
اســت، تمــام کارشناســان مســائل ژئوپولتیــک معتقــد هســتند کــه ایــران 
قبــل از حملــه چیــن بــه تایــوان بایــد بــا آمریــکا بــه نتیجــه برســد، چــرا 
کــه چیــن قطعــا تایــوان را اشــغال خواهــد کــرد و آمریــکا نیــاز بــه یــک 
پیــروزی قطعــی و مســلم در آســیا دارد تــا جایگاهــش مســتحکم بمانــد از 
ایــن رو یــا بــا ایــران بــه توافــق مــد نظــر میرســد یــا بــا حملــه نظامــی ســعی 
در کســب ایــن پیــروزی میکنــد حــال آنکــه بــا ورود ماجــرای روســیه و اوکرایــن و 
احتمــال جلــو افتــادن حملــه چیــن بــه تایــوان باتوجــه بــه اینکــه در هــر دو جبهــه 
ــد  ــت خواهن ــوان از دس ــن و تای ــور اوکرای ــورد و کش ــد خ ــت خواه ــکا شکس آمری
ــاال  ــد داشــت. ح ــران را خواه ــا ای ــع ب ــق جام ــک تواف ــه ی ــاز ب ــکا نی ــت، آمری رف
شــاید بهتــر درک بکنیــم کــه چــرا خبرگزاری هــای داخلــی خبرهــای مذاکــرات را 
بایکــوت کرده انــد، و چــرا چیــن و روســیه مــدام بــرای رســیدن ایــران بــه توافــق 
ــا قدرت هــای جهانــی فشــار می آورنــد و ســعی دارنــد ایــران را ترغیــب کننــد از  ب
مواضــع خــود عقــب نشــینی کنــد، االن دلیــل مانورهــای متعــدد در ایــران بهتــر 
درک میشــود و حــاال متوجــه میشــویم چــرا کمیــن خــط ســاحلی بــرای مقابلــه 
ــود.  ــن میش ــدام تمری ــا م ــودی در مانوره ــاحل خ ــمن در س ــدن دش ــاده ش ــا پی  ب
البتــه دولــت از هــم گســیخته بایــدن و وضعیــت داخلــی آمریــکا به ضمیمــه جایگاه 
ــش  ــران و متحدان ــرایط ای ــراه ش ــه هم ــا ، ب ــرق اروپ ــوان و ش ــزل آن در تای متزل
 اتمســفری خواهــد ســاخت کــه حملــه نظامــی بــه ایــران را بســیار بعیــد می ســازد . 
موضــوع بعــد امنیــت غذایــی اســت کــه بــا درگیــری بیــن ایــن 2 صــادر کننــده 
ــا  ــدم و دیگــر مشــتقات آن شــده اســت ؛ ام ــش قیمــت گن ــدم ، باعــث افزای گن
داســتان بــه همینجــا ختــم نمــی شــود و دیگــر صــادر کننــدگان گنــدم ماننــد هنــد 
ــد !  ــه شــرایط بوجــود آمــده صــادرات گنــدم را ممنــوع کــرده ان ــا توجــه ب  هــم ب
نکتــه جالــب توجــه اینجاســت کــه ایــران ســالها قبــل طــرح خودکفایــی گنــدم را 
داشــته امــا در ســال ۱۳۹۳ دولــت وقــت دســتور خاتمه ایــن طــرح را داده اســت ! ای 
کاش تنهــا همیــن بــود ، در ایــن ســالها بــا بســیاری از تصمیمــات مانند عــدم خرید 
تضمینــی گنــدم یــا انحصــاری کــردن واردات گنــدم آنهــم بوســیله افــراد معلــوم 
الحالــی ماننــد ســعید حجاریان ضربات ســهمگینی بــه زراعــت اســتراتژیک زده اند .  
اگرچــه ایــن بحــران کمبــود گنــدم بــا توجــه بــه ذخایــر و پیش خریــد های امســال 
ایــران بــه طــور مســتقیم مــا را تهدیــد نخواهد کــرد امــا حداقل به ســبب تصمیمات 
گذشــته ، فرصــت نقــش آفرینــی در این میــدان از ایران گرفته شــده که جای ســوال 
 دارد کــه حداقــل نبایــد مســببانش ایــن ضــرر ملــی را محاکمــه و بازخواســت کرد ؟

و امــا بازگردیــم بــه جنــگ ؛ مــه ای از دود ، خورشــیدی از آتــش در دل 
شــب  ؛ کوهــی از خرابــه هــا در شــهر ؛  در هــم تنیــدن بــوی خــون 
و بــاروت ، گــم شــدن فریــاد در مــوج انفجــار ؛ خاورمیانــه ایَیــم ؛ اینهــا 
 برایــم تازگــی نــدارد امــا مگــر میشــود بــه درد کهنــه عــادت کــرد ؟ 
ــه  ــه یمــن و ســال هــا تهاجــم ب ــه ۸ ســال تجــاوز ب نمیدانــم شــاید بشــود وگرن
ــادت  ــا ع ــه هســت اروپ ــر چــه ک ــی آورد ه ــد صــدای کســی را در م ســوریه بای
نــدارد هیچوقــت ایــن ســمت ماجــرا نبــوده ؛ بایــد کاری برایشــان کــرد ؛ تحریمــی 
، تهدیــدی ، کمکــی یــا الاقــل شــمعی برایشــان روشــن کــرد بــه هــر حــال اروپــا 

ــرق دارد .. .  ف



   در واقــع ایــن دیــدگاه می توانــد کمــک کننــده باشــد تــا انســان در مقابل شــیاطین 
و دشــمنان گروهــی ایجــاد کنــد و کار ایــن گــروه، جلوگیــری از رســیدن آســیب بــه 

انســان و جامعۀ انســانی باشــد.
   ســوم اینکــه انســان بــرای راحتــی خــودش و جلوگیــری از آســیب،  نیــاز بــه 
تشــکیات دارد، بــه طریــق اولــی بــرای برقــراری یــک نظــام عدالت منــد بــدون 

فقــر، و رفــاه نیــاز بــه تشــکیاتی بهتــر و بزرگتــر دارد.
   در کنــار ایــن مســائل یکــی از نیازمنــدی هــای حاکمیــت وجــود یک حلقــۀ میانی 
اســت تــا عــاوه بــر نظــارت بــر حاکمیــت، ســعی بــر اصــاح، و ایجــاد فضــای 

ــد. گفتمان باش
   همچنیــن ایــن حلقــۀ میانــی می توانــد مــردم را پــای کار بیــاورد تــا بتوانند شــرایط 
را بــرای حــل مشــکات حاکمیــت فراهــم کنــد، ایــن حلقــۀ میانــی کــه وظیفــۀ 
مطالبه گــری از حاکمیــت و گفتمان ســازی بــرای مــردم را دارد تشــکیات نــام دارد.

اگــر دغدغــۀ ایــن را داریــم کــه مؤثــر باشــیم، چــه در حــوزۀ علمــی چــه صنعتــی، 
چــه فرهنگــی و یــا هــر مــدل فعالیــت دیگــر، بایــد عضــوی از تشــکیاتی باشــیم 
تــا بتوانیــم تکمیــل کننــده ی حلقــه ی میانــی و حــل کننــده ی مشــکات باشــیم.

ــه ۳  ــا ب ــن را گفــت کــه تشــکیات عمدت ــوان ای ــدی می ت ــرای جمع بن ــس ب    پ
ــود.  ــاد می ش ــت ایج عل

علت اول اینکه من بتوانم  راحت همۀ کارهایم را انجام دهم.
علت دوم اینکه بتوانم از رسیدن آسیب به خودم جلوگیری کنم.

و علــت ســوم اینکــه بتوانــم فضایــی بزرگتــر از آن چیــزی کــه هســت را رقــم بزنــم 
و یــک جامعــۀ آرمانــی ایجــاد کنــم. بــه ایــن ۳ دلیل مــا باید وارد تشــکیات شــویم 
تــا بتوانیــم جامعــه ی پیرامــون خــود را تغییــر دهیــم  و جلــو ببریــم و بهتــر بکنیم تا 

بــه آن چیــزی کــه می خواهیــم برســیم.

   همه ی ما یک تصور ثابت از دانشجو بودن داریم.
   بــا تصــور اینکــه دورۀ دانــش آمــوزی تمــام شــده و قــرار اســت همــان درس را 

ــم ، وارد فضــای دانشــگاه می شــویم. ــر ادامــه بدهی ــه طــور تخصصی ت فقــط ب
امــا اینجــا دانشــجو بایــد بــه دنبــال علــم بــدود. قــرار نیســت کــه مثــل مدرســه 

صرفــا آمــوزش بــه طــور کامــل در اختیــارش قــرار بگیــرد.
پدیــدۀ دانشــگاه در نظــام فکــری اماَمیــن انقــاب، صرفــا محلــی فقــط بــرای درس 

ــت. خواندن نیس
   حتمــا یکــی از وظایــف مــا در دوره ی دانشــجویی، جوییــدن علــم اســت، امــا تنها 

وظیفه نیســت.
   دانشــگاه یــک اتفــاق چنــد بعــدی اســت یــک محلــی پــر از تنــوع ابعــاد متفــاوت 

اســت، محلــی کــه مــا در آن چندیــن وظیفــه داریــم.
   یکــی از وظایــف، درس خوانــدن اســت، امــا دانشــجوی خــوب، دانشــجویی اســت 
کــه در کنــار درس خوانــدن،  در عرصــه ی تربیــت خــود نیــز در ابعــاد متفــاوت قــدم 
برداشــته اســت. کــه خــب قطعــا یکــی از آن ابعــاد، بعــد علمــی اســت. بعــد دیگــر 
بعــد معنــوی اســت. یعنــی دانشــجو از روزی کــه وارد دانشــگاه میشــود بایــد بــرای 

خــودش برنامــه داشــته باشــد که انتهــای دورۀ دانشــجویی، کجا ایســتاده اســت؟ 
چقــدر رشــد کــره اســت؟

   بعــد دیگــر، بعــد تربیــت مهارت هــای عمومــی و مدیریتــی اســت ، کــه بعــد 
از فارغ التحصیلــی، مــن نــه تنهــا در حوزه هــای علمــی و معنــوی رشــد  کــردم، 
بلکــه بتوانــم اثــر گــذار باشــم، یــک مدیــر الیــق باشــم. آدمــی هســتم کــه بــا 
نظــام مســائل کشــور و انقــاب آشــنایی دارم و درمــورد آن حــرف و ایــده دارم.

آدمــی هســتم کــه کار واقعــی کــف صحنــه انجــام داده ام، یــک عملیاتــی انجام 
داده ام و بــا ضوابــط آنهــا آشــنا هســتم.

   بعــد دیگــر، بحــث معرفتــی اســت. اینکــه دانشــجو بایــد در حــوزۀ اعتقــادی 
بــرای خــود ارزش قائــل باشــد. و بخشــی از زمــان خــود را بــه اعتــای فضــای 

اعتقــادی خــود اختصــاص دهــد.
ــان  ــور و جه ــت کش ــه وضعی ــبت ب ــن دوران، نس ــد در ای ــجو بای ــک دانش    ی
حساســیت نشــان دهــد. یکــی از ابعــاد مهــم ایــن اســت کــه بــرای من دانشــجو 
مهــم باشــد کــه چــه چیــزی دارد می گــذرد و مــن چــه عکــس العملــی میتوانــم 

بــه آن نشــان دهــم.
یــک بعــد دیگــر، کــه از مطالبــات صریــح حضــرت آقــا می باشــد، مســئلۀ ورزش 

و تربیــت بدنــی دانشــجو اســت. کــه بایــد بــه آن نیــز توجــه زیــادی کرد.

    چرا باید در تشکیالت بود؟
    از ۳ منظر مادی و سلبی و ایجابی به این موضوع نگاه می کنیم.

ــد آن را  ــی می توان ــه تنهای ــه انســان ب ــود دارد ک ــا وج ــه کاری در دنی    اوال،چ
انجــام دهــد؟ 

ــه  ــه تنهایی،ب ــی او ب ــه و زندگ ــی انســان از بقی ــت جدای ــوان گف ــا می ت    قطع
خــودی خــود ممکــن نیســت.

   پــس بــرای زندگــی بهتــر انســان بایــد خــود را در گروهــی کــه هــم منفعــت 
و هم عقیــدۀ هــم هســتند عضــو کنــد. حــال اگــر ایــن گــروه بتوانــد از حالــت 
منفعلــی خــارج شــود و بتوانــد کنشــی را در ســطح اثرگــذاری اجتماعــی داشــته 

ــد. ــوان آن را تشــکل نامی باشــد، می ت
   دوم ،بــه قــول آیــت اهلل حائــری شــیرازی، شــیطان متشــکل اســت، لشــکر 
اســت. و اگــر انســان تنهــا باشــد در مقابــل ایــن لشــکر شکســت می خــورد. پس 
چون شــیطان متشــکل اســت، ماهم باید متشــکل باشــیم و در مقابل شــیاطین، 

تشــکیات بایــد وجود داشــته باشــد.
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   براســتی کــه جهــاد یکــی از درهــای بهشــت اســت کــه خداونــد آن 
را بــرای اولیــای خــاص خــود گشــوده اســت. جهــاد جامــه تقــوا و زره 

اســتوار خداونــد و ســپر محکــم اوســت.
ــدم هــا هــم برداشــته شــد؛ بســته های  ــن ق    دم دمــای غــروب اخری
معیشــتی بیــن مــردم تقســیم شــد و مرد هــای گــروه آخریــن دیوار هــای 

مســجد رو هــم تعمیــر کــردن.
   مــن مونــدم و ســیلی از نقاشــی بچه هــای روســتا، بــا مــدادای ســیاه و 

قلبــای ســفید؛ کــه پخــش شــده بــودن وســط چادر
   دوســت داشــتم نفــس عمیــق بکشــم و تــا آخــر عمــرم بــوی ایــن 

خــاک و کاغــذارو فرامــوش نکنــم.
   قبــا هــم چنــد بــاری بــا گروه هــای جهــادی هم پــا شــده بــودم امــا 
ــار خودشــو کشــف  ــا همیشــه فــرق داشــت ، مگــه آدم چندب ــار ب این ب
ــار تــو چشــمای بچــه هــای خاکــی و گلــی خودشــو  میکنــه؟ چنــد ب

میبینــه؟ جــواب مــن بــه ایــن ســوال »خیلــی کمــه«
اینجــا از هــر گوشــه و رشــته ای دانشــجو ها اومــدن و در حــال خدمتــن 
؛ یکــی  پزشــکه ، یکــی دندونپزشــکه و یکــی هــم چشــم هــارو معاینــه 

میکنه 
   دانشــجوهایی هــم هســتن کــه همــه کارن ، بــه بچه هــا درس میــدن 
، تعمیــرات انجــام میــدن و پــای صحبــت جوونــای روســتا میشــینن؛ 

حقیقتــا کــه خســتگی ناپذیــرن...
   مــن اینجــا ، دور از شــهر و سیســتم بــه ظاهــر مــدرن و پیشــرفتش؛ 
خودمــو دیــدم، تــو ســایۀ چشــمای اشــکی زنــای روســتا، تــو دعاهــای 
پیرمردهــا و پیرزن هــای بیمــار، تــو عشــق و ســادگِی بــازِی بچــه هــا...

   تــو همیــن حــال و هــوا صــدای حــاج آقــای گــروه داشــت تــو ذهنــم 
ــای  ــفه گروه ه ــن فلس ــت :» اولی ــا می گف ــدر زیب ــد و چق ــرار میش تک
جهــادی انسان ســازی و خودســازی اســت کــه نــه تنهــا بــرای آخــرت، 
بلکــه در زندگــی شــخصی هــم خیلــی موثــر اســت. در واقــع خاصیــت 
و وظیفــۀ گروه هــای جهــادی کمــک بــه مــردم اســت، فقــر زدائیســت 

نــه فقیرزدایــی! «
   مــن تــو لحظــه لحظــۀ لبخنــد بچه هــای گــروه، صفــای  گرفتــن 
دســت هم قبیلــه رو دیــدم ، مگــه غیــر اینــه کــه همــۀ مــا از هــر جــا 

کــه باشــیم از یــه قبیلــۀ انســانیت یم؟
   همین طــور کــه نقاشــیا رو دونــه دونــه نــگاه می کــردم و می بوســیدم 
؛ رســیدم بــه نقاشــی یکــی از دختــرای روســتا ، بــاالش بــا خــط کــج و 

معوجــی نوشــته بــود » محیا «
ــاره و  ــا دمپایی هــای پ ــی ب ــادم اومــد ، همــون دختــرک چشــم آب    ی
گونه هــای ســرخ شــده زیــر آفتــاب , حقیقتــا کــه زیبــا بــود مجمــع تمام 

تفاوت هــا و پارادوکــس هــای بشــری بــود.
   بــا دیــدن نقاشــیش تمــام حــس هــای خــوب دنیــا یــک آن بــه قلبــم 

ــرازیر شد. س
   محیــا، چــادر گــروه رو کنــار مســجد کشــیده بــود؛ همــه بــودن؛ بچــه 
هــای گــروه جهــادی ، اهالــی روســتا بچــه هــا کوچیــک و همــه شــاد 

بــودن
   یهــو چشــمم بــه مرکــز نقاشــی ، میــون مســجد و چــادر افتــاد ؛ یــه 
بچــه کــه یــه جفــت دمپایــی جلــوی پاشــه و زنــی کــه خم شــده تــا تو 
پوشــیدن دمپایــی دختــرک و کمــک کنــه، بــاورم نمی شــد ایــن فرشــتۀ 

کوچیــک چطــور آنقــدر زیبــا منــو خودشــو بــه تصویــر کشــیده بود.
   چندیــن بــار نقاشــی رو از بــاال بــه پاییــن، از چــپ بــه راســت نــگاه 
کــردم، هیــچ غمــی تــو نقاشــی نبــود، همــۀ چهره هــا شــبیه هم بــودن، 

ــا لبخند هــای عریــض و چشــم های شــاد... ب
   و ایــن بــرای مــن نهایــِت رضایت از ســفری بود کــه اومدم، درســته راه 
طوالنــی بــود، مســیر ســخت و مقصد ســخت تر، درســته، ســفر هجرت 
از منیــت بــود بــه الوهّیــت؛ امــا دیــدن ایــن آدم ها وقتــی کنارشــون انقدر 
احســاس نزدیکــی بــه خداونــد رو داری ، همــۀ تلخی هــا رو به شــیرینی 

تبدیــل می کنــه.
   و هرگــز فرامــوش نمیکنــم ایــن مجاهــدت و اخــاص رو در ســایۀ 

ســیر الــی اهلل کــه آبــی گــوارا بــر روح و جــان خســته ام بــود.

عشق اما در نهاد عاشق است
مایه ی امن و جهاد عاشق است

هیچ عاشق را گریز از عشق نیست
عشق همراه است و زاد عاشق است



   عصــر یــک روز تابســتان بــود. در کنــار میــدان شــهر یکــی از آشــنایان را دیــدم 
کــه جلوترهــا دیــده بودمــش و تقریبــا می شــناختمش و تمایــل مارکسیســتی او را 

حــدس مــی زدم.
   از پشــت ســر بــا ســام غافلگیــرش کــردم. بــه گرمــی مــرا پذیرفــت. شــاید در 
برخــورد طبیعــی بــه ســردی و بــا بــی اعتنایــی روبــه رو مــی شــد کــه از غــرور و 
شــیطنت هایی سرشــار بــود. گفتــم: آب خنــک نرفتــی؟ توضیــح داد کــه بــه خاطــر 

چنــد نفــر از دوســتانم هنــوز مســافرت نکــرده ام. 
   پرسیدم: به خاطر آن ها از بهشت خودت گذشته ای و در جهنم مانده ای؟ 

   با خنده گفت: به خاطر آن ها این فداکاری چیزی نیست.
   آهســته گفتــم: آن هــا کــه بــرای تــو از برگ خشــک مــی گذرند، ســزاوار هســتند 
کــه بهشــت را فدایشــان کنــی؟ و او ادامــه داد کــه مــا همدیگــر را پیــدا کــرده ایــم و 

تاکیــد کــرد کــه مــا بــه خاطــر هدفــی بــا هــم جمــع شــده ایم. 
   از هدفــش ســوال نکــردم کــه حــدس مــی زدم و نمــی خواســتم هجــوم بیــاورم. 
فقــط پرســیدم آیــا در ایــن جمــع و برخــورد جــز خودتــان چیــزی هــم پیــدا کــرده 

ایــد و بهــره ای هــم بــه دســت آورده ایــد؟ 
   بــا شــتاب گفــت: بلــه، زیــاد. مــا دربــاره ی کارمــان بــا هــم فکــر مــی کنیــم و 
بــرای بچــه هــا و پــرورش فکــری شــان مشــورت مــی نماییــم و برایشــان داســتان 
هایــی هــم مــی گوییــم و آن هــا را بــه داســتان نویســی مــی کشــانیم تــا حــدی 
کــه داســتان هــا و نوشــته هاشــان خیلــی عالــی اســت و حتــی مــا از آن ها اســتفاده 
مــی کنیــم. مــا مثــل آخونــد ها نیســتیم کــه زود از داســتان نتیجــه اخاقــی بگیریم 
و در داســتان هــا شــعار بدهیــم و بچــه هــا را ایــن طــور بــار بیاوریــم. مــا بــا بچــه 
هــا جــوری راه رفتــه ایــم کــه خودشــان ســوال مطــرح مــی کننــد و ســوال هــا را 

جــواب مــی دهنــد. 
   مثــا وقتــی داســتان خالــه خورشــید را بــرای آن هــا گفتیــم، آن ها خودشــان نکته 
هــا را مــی فهمیدنــد و ســوال هــا را جــواب مــی دادنــد. مــن آن چــه از داســتان در 

ذهنــم مانــده از او نقــل مــی کنــم؛ چــون اصــل داســتان را در دســت نــدارم.
   یــک روز خالــه خورشــید تــو آســمون خســته شــد، راهــش را گــم کــرد و تــوی 
کوچــه هــا ده افتــاد... درِ یــک خانــه بــاز بــود... آمــد تــوی خانــه. تشــنه اش بــود... 

رفــت آب بخــورد افتــاد تــوی چــاه.
   در این خانه، یک مادر پیر با یک دختر و پسر زندگی می کردند...

   پســر آمــد... آب ببــرد ســر ســفره، دیــد خالــه خورشــید تــوی چــاه نشســته و دارد 
مــی درخشــد. خوشــحال شــد و فریــاد زد. خواهــر و مادربزرگــش آمدنــد. هــر کــدام 
مــی خواســتند خورشــید را بــرای خــود بردارنــد، هرچــه طنــاب داشــتند آوردنــد، امــا 
ــزرگ مــی گفــت:  ــد. مادرب ــاد مــی کردن ــاره مــی شــد و آن هــا فری طنــاب هــا پ
خورشــید مــال منــه. مــی خواهــم تــوی جــا نمــازم بگــذارم. دختــرش مــی گفــت: 

نــه، مــال منــه. مــی خواهــم ســر چــوب پــرم بــکارم.
   فریــاد هــا بلنــد شــد. همســایه گفتنــد: چــه خبــر اســت. پشــت در آمدنــد. ایــن ها 
میخواســتند خورشــید مــال خودشــان باشــد. داســتان را پنهــان کردند و گفتنــد مثًا 

کاســه افتــاده بــود تــوی چــاه، مــی خواســتیم بیرونــش بیاوریم.
   وقتــی همســایه هــا رفتنــد و آب هــا از آســیاب افتــاد، دوبــاره آمدنــد تا خورشــید را 

بردارنــد... دیدنــد خورشــید قهــر کــرده و رفته اســت.
   داســتان همیــن جــا تمــام مــی شــد و بچــه هــا مــی توانســتند بــه خوبــی بفهمند 
کــه چــرا خالــه خورشــید قهر کــرده و رفتــه و چرا نتوانســتند به مقصودشــان برســند. 
بچــه هــا مــی گفتنــد: آخــر خورشــید مــال همــه اســت. مــال یــک نفــر نیســت که 

تــوی جانمــازش بگــذارد یــا روی ســینه اش بــکارد و یــا بــر ســر چوبش بــکارد.
   خورشــید را بایــد همــه بــا هــم بیــرون مــی آوردنــد. بایــد طنــاب هــا را بــه هــم 

مــی پیچیدنــد. بــه تنهایــی طناب هــا پــاره مــی شــوند.
   آقــا معلــم کامــًا غــرورش بــاد کــرده بــود. اشــاره هــا و کنایــه هایــش تیــز شــده 
بودنــد و داســتان ماهــی ســیاه صمــد را هــم توضیــح مــی داد کــه چطــور بچــه هــا 

ــی کنند. درکــش م
   ازش پرســیدم: آیــا بچــه هــا توضیــح مــی دادنــد کــه چــه طــور خورشــید بیــرون 
آمــد و قهــر کــرد و رفــت و یــا چــه طــور ماهــی ســیاه کوچولــو، حربــه ای را کــه از 
سوســمار گرفــت، نگهــداری کــرد. آن حربــه را کجایــش نگــه داشــت و بــا خــودش 

؟ بد
ــا ایــن  ــو مــی خواهــی ب    دوســتم تــوی فکــر فــرو رفــت. ادامــه دادم: رفیــق! ت
داســتان هــا و بــا آ» روش تربیتــی خــودت بــه بچــه هــا چیــز یــاد بدهی؟ هــدف را؟ 

عشــق را؟ راه را؟ و یــا وســیله ی حرکــت و پــای رفتــن را؟ 
   او از غــرورش جــدا شــده و بــا شــیطنتش راه مــی رفــت. توضیــح خواســت کــه 

مقصــودت چیســت؟
   گفتــم: گاهــی بــه بچــه هــا هــدف مــی دهیــم کــه مثــًا تهــران خوب و قشــنگ 

اســت و گاهــی عاشــقش مــی کنیــم و بــا  شــعارها گرمش مــی ســازیم و گاهی 
راه تهــران را نشــانش مــی دهیــم و گاهــی ماشــین برایــش می خریــم. حاال 

شــما بــه بچــه هــا چــه مــی دهــی؟ هــدف یــا عاقــه یــا راه یــا پا؟ 
   هــر کــدام را کــه گفــت، رد کــردم؛ چــون هــدف تزریقــی نبــود و 

عشــق شــعاری نبــود و راه و پــا دادن، تنبــل پــروری بــود. هنگامی 
کــه کــودک عاشــق شــد و هــدف را انتخــاب کــرد، خــودش 

راهــش را مــی یابــد و وســایلش را تهیــه مــی کنــد. رفیــق 
ــی  ــود و مــی خواســت از مــن حرف ــه  ب خــودش را باخت

بیــرون بیــاورد و چــوب بزنــد. 
ــد...     مــن هــم گفتــم: آخوندهــا کــه چیــزی ندارن

ــی  ــی م ــه ی اخاق ــد و نتیج ــی دهن ــعار م ش
گیرنــد... خیلــی عــذر خواهــی کــرد کــه قصــد 

اهانــت نداشــتم و مــن هــم فــرار کــردم کــه 
مــن مــی خواســتم او را خالــی کنــم. او یــک 
دنیــا مطالعــه انبــار کــرده بــود و خــودش را 
در جــّو و همــراه دوســتانی مــی دیــد کــه 
عمیــق و روشــن فکــر هســتند. او مــی 
ــرون  ــی بی ــا زرنگــی، حرف خواســت ب
بکشــد و مــرا محکــوم کنــد و خودش 
را آزاد. مــن کــه ایــن حالــت را در او 
دیــده بــودم، نمــی خواســتم بــه او 
چیــزی بدهــم. بعضــی هــا از بــس 
خــورده انــد بــه بدبختی افتــاده اند 
و شــکم شــان درد گرفتــه و گنــد 
ــزی  ــد چی ــن هــا نبای ــه ای زده، ب
داد. بایــد ایــن هــا را تنقیــه کــرد 
و بــه اســتفراغ کشــاند. هــر نــوع 
گفــت و گــو ایــن هــا را گرفتــار 

تــر مــی ســازد.
ــود و             او کامــًا تشــنه شــده ب



ذلیــل شــده بــود. بــا ایــن کــه مــی گفــت ســاعت هشــت کار دارم، بــا 
مــن آمــد... تــا در خانــه، تعارفــش نکــردم کــه خیــال نکنــد برایــش دامــی 

ــده ام. چی
   و او خواســت کــه داخــل بیایــد... بــا تبســم شــیطنت بــاری گفتــم: االن 
ســاعت هشــت اســت. ذلیــل تــر شــد و بــا مــن آمــد... و تــا ســاعت ۱2 

شــب آن جــا بــود.
   مــن تــا ســطح مســاوی حتــی باالتــر آمــده بــودم و مــن مجبــور بــودم 
کــه بــا ضربــه هــا آمــاده اش کنــم و بــا ســوال هــا، نشــانش بدهــم کــه 
ــل  ــه اش تام ــر جمل ــتند،لذا در ه ــق و آگاه نیس ــتند. عمی ــطحی هس س
داشــتم...باالی بــام چشــم انــداز خوبــی داشــتیم و او هجومــش را شــروع 
ــیم و در  ــی باش ــدارد مذهب ــی ن ــم ضرورت ــی کنی ــر م ــا فک ــه م ــرد ک ک
چارچوبــه مذهــب فکــر کنیم.مذهــب یک پدیــده ذهنــی اســت در زندگی 

مــا نقــش ســازنده ای نــدارد...
   مــن آرام نگاهــش میکــردم و او منتظــر جــواب بــود. حرفــش کــه تمــام 
ــه...و او  ــد ک ــر میکنی ــما فک ــه ش ــردم ک ــرار ک ــش را تک ــد،حرف های ش

تصدیــق کــرد. پرسیدم:شــما چگونــه فکــر میکنیــد؟
   فکــر چیســت؟ مذهــب چیســت؟ کــه ضرورتــی نــدارد و نقــش ســازنده 

ای نــدارد؟ او کامــا شــرمنده بــود.
   ســاکت بــود پرســیدم: خــوب، گیــرم نبایــد آن طــور فکــر کنــی، پــس 
فکــر میکنــی کــه باید چطــور باشــی؟ او حرفــش به یــادش آمــد و محکم 
گفــت: بــا معیارهــای انســانی ، مســائل را حــل و فصــل میکنیــم. ایــن جا 

بــود کــه دربــاره انســان و معیارهــای انســانی از او توضیح خواســتم.
جواب هایش سطحی بود و سوال های بیشتری را به دنبال کشید.

    او در بحــث خیلــی زرنــگ بــود؛ شــاید بیــش از ۱2 ســال دوره دیــده 
بــود، ولــی آن شــی بــار بحــث را بــر عهــده او گذاشــتم و ســنگینی بحــث 
را او میکشــید. مــن مدعــی نبــودم فقــط ســوال میکــردم و حتــی ســوال 
هایــش را بــا ســوال جــواب میــدادم و او زیربارســوال هابیــرون نمــی آمــد.

  او از انســان ســخن مــی گفــت ومــن میگفتــم چــرا انســان باشــم؟ چــرا 

انســان دوســت باشــم؟
   انســان بــا خــود انســان چــه تفــاوت دارد؟ انســانیت یعنــی چــه؟ یعنــی ایــن کــه 
اشــک یتیــم را پــاک کنــی و دســت او را بگیــری و دیگــران را بــه راحتــی رســانی؟ 
آیــا آن هــا کــه انســان هــا را بــه مــرگ میدهنــد و از زندگــی مــی گیرنــد، آن هــا را 

بــه راحتــی نرســانیده انــد؟ آیــا جــاد هــا خدمتگــزار انســان نیســتند؟
  آنــگاه راجــع بــه ظلــم و عدالــت و خوبــی و بــدی بــا او صحبــت کــردم کــه چــه 

معیــاذی بــرای خوبــی و بــدی مــی توانــی بــه دســت بدهــی؟
   مگــر مــا در طبیعــت یکســان هســتیم کــه در جامعــه یکســان باشــیم. مــا اگــر 
یکســان بودیــم کــه طبقــات بــه وجــود نمــی آمــد. تمــام توضیحاتــش بــه عوامــل 

طبیعــی بــاز مــی گشــت و توجیــه بــی عدالتــی میشــد توجیــه طبقــات.
   مــن بــا طــرح ایــن ســوال هــا میخواســتم او را از بــار هایــی کــه بــه آن تکیــه داده 
بــود، آزاد کنــم... واز آن چــه خــورده بــود نجــات دهــم تــا خــودش بتوانــد راهــش را 
بیابــد. او هــم بــه شــدت آب میخــورد و ســخت داغ کــرده بــود، ولــی در تمــام طــول 

بحــث آرام ادامــه میدادیم.
   او بــه مــن میگفــت: اگــر امشــب بمیــرم تقصیــر توســت. چــرا خــودت حــرف 
نمیزنــی؟ و میگفــت: خودمــان را عمیــق حســاب میکردیــم، امــا حــاال میبینــم کــه 

چقــدر در ســطح مانــده بودیــم.
   ســاعت ۱۰ شــب بــود کــه برایــش زنــگ تفریح گذاشــتم و خــودم دنبــال کارهایم 

رفتــم تا بیشــتر فکــر کنــد و آمــاده تر شــود...
   آنــگاه برایــش از روش تربیتــی کــودک و از عوامــل تربیتــی کــودک توضیــح دادم 
و آنــگاه راجــع بــه انســان و اســتعداد هایــش و مذهــب و اصالــت و ضــرورت و طــرح 

کلــی و جامعــش ســخن هــا رفــت کــه در جــای دیگــر بــه آن و ایــن میپردازیــم.
   راســتی ایــن هــا کــه اینگونــه شــده اند...بایــد بــا زمینــه ســازی هــا آمــاده شــوند،  

مــادام کــه 
    زمینه ها به دست نیامده، روش ها سودمند نخواهند بود...
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   آنــان کــه فرشــتگان، جانشــان را در حالــی کــه ظالــم بــه خــود بوده انــد می گیرنــد، 
از آنهــا پرســند کــه در چــه کار بودیــد؟ پاســخ دهنــد کــه مــا در روی زمیــن مردمــی 
ضعیــف و ناتــوان بودیــم. فرشــتگان گوینــد: آیــا زمیــن خــدا پهنــاور نبــود کــه در آن 

ــرت کنید؟! هج

   مقدمــه نوشــتن همیشــه برایــم ســخت بــوده اســت ، فکــرش را بکــن  بایــد بــه 
صــورت کامــا نامحســوس،  التمــاس کلــی ذهــن بی حوصلــه و بی رمــق رو بکنــی 
تــا شــاید بــر ســرت منــت بگذارنــد و بیاینــد ســرکی در متنــت بکشــند! امــا اینبــار 
فــرق دارد... موضــوع بــه شــدت گســترده و در عیــن حال حســاس اســت... نمایشــی 

اســت کــه نیــاز بــه تبلیــغ نــدارد! 

   مهاجرت ! 
   زمانیکــه بــه قصــد ایــن کلمــه لغت نامــه رو بــاز می کنیــد به ســه کلمه می رســید؛ 
کــوچ، جــای وطــن، رحلــت؛ چقــدر کافــی! عــده ای کــوچ می کننــد، انــگار کــه 
مرحلــه ای از تکاملشــان اســت، بایــد برونــد تــا بتوانند رشــد کننــد؛ باید رشــد کنند تا 
بتواننــد خانه شــان را بســازند؛ اینهــا خودشــان را ســپر بــای ســختی های مهاجــرت 

می کننــد تــا فرزنــدان، محکــوم بــه راه آنهــا نشــوند ! 
    امــا عــده ای دیگــر جــای وطــن می کننــد، وطــن تــازه می کننــد، مثــل یــک 
ماشــین مثــل یــک خانــه، وقتــی بتواننــد ماشــین بهتری تهیــه کننــد چرا بــه وفای 
ماشــین قدیمــی بماننــد ؟! معمــوال طــوری غــرق در رویــای مقصــد می شــوند کــه 
انــگار اصــا مبدائــی وجــود نداشــته و چــه بهتــر کــه وجــود نداشــته باشــد! مــام 
وطــن همیشــه برایشــان حریــف تمرینــی بــوده! هیچ وقــت جــدی نمی گرفتنــدش 
امــا همیشــه در مظــن اتهــام و مقایسه شــان بــوده و هســت و از دایــرۀ الطــاف جــز 

مامــت بــه وطــن ســهمی نمی رســد .
    و امــا در نهایــت؛ رحلــت ! از دوســتی شــنیده بــودم کــه می گفــت مهاجــرت عیــن 
مــرگ اســت ، فقــط فرقــش ایــن  اســت کــه خــودت هــم در مراســم ختمت شــرکت 
می کنــی ! فرصــت داری بــرای آخریــن بــار بــه گــردش بــروی ، خریــد بــروی و یــا 

حتــی بــرای آخریــن بــار دوســتان و نزدیکانــت را از نزدیــک ببینی ... 
   بــرای یــک عــده بهتریــن توصیــف مهاجــرت همیــن رحلــت اســت ... ســخت 
ــه ســختی های  ــر ، غــم غربــت و دوری از وطــن را ب ــاب ناپذی ــاک امــا اجتن و دردن
مهاجــرت ضمیمــه می کننــد و دنبــال آینــده ای می رونــد کــه در میهــن نمی بیننــد؛ 

بهتــر بگویــم، تصویــر آینــده ای را کــه اینجــا ازشــان دزدیدنــد...
ــا انتهــای  ــم ام ــا نزن ــه صحــرای کرب ــود حواســم باشــد و ب ــرار ب    حقیقتــش ق
ــم؟!  ــا می رســد؛ چــه کن ــه همــان صحــرای کرب ــران معمــواًل ب داســتان ها در ای
اینهــا همــه قســمت ســاده ماجراســت، جایــی کــه تکلیــف فــرد بــرای خــودش و 
جامعــه مشــخص اســت؛ بســیاری از افــراد، ســال ها باتکلیــف و ســرگردان میــان 
ــد  ــود و نمی دانن ــا نمی ش ــار ت ــان چه ــد؛ دو دو تایش ــن می گذرانن ــن و نرفت رفت
کدامشــان بهتــر اســت... ســختی بکشــند و برونــد یــا بماننــد و ســختی بکشــند و 

اینجــا را بســازند)و چــه دوگانــه ی عجیبــی!( 

ــوده  ــه ســؤاالت بلکــه ایجــاد ســؤاالت ب ــه جــواب دادن ب ــن ن ــن مت    هــدف ای
اســت چــون معتقدیــم کســی کــه بدانــد چــه ســوالی را بایــد بپرســد قطعــا خــودش 
می توانــد جوابــی در خــور »شــرایطش و نیازهایــش« پیــدا کنــد، پــس اگــر دنبــال 
پاســخ بــرای ســوال »رفتــن یــا نرفتــن« هســتید بدانیــد مــا عطایــش را بــه لقایــش 

بخشــیدیم و زحمتــش بــا خودتــان اســت :(
   بــرای ایجــاد پرســش درســت، تصمیــم گرفتیــم تــا یک نمــای جامــع و بی طرفانه 
از مســیر مهاجــرت بــه خواننــدگان نشــان دهیم تــا الاقل بتواننــد از االن خودشــان را 
بــرای تصمیم شــان آمــاده کننــد. مــن بــاب ایــن موضــوع در ادامــه شــرایط مهاجرت 
2 کشــور آلمــان و کانــادا رو بررســی می کنیــم. آلمــان بــه نمایندگــی از اروپــا و کانادا 

بــه نمایندگی از کشــور هــای آمریکای شــمالی؛

  کانادا
   پیــش از بررســی مهاجــرت بــه کانــادا ابتــدا بایــد به شــرایط خــروج از کشــور توجه 
کنیــم ؛ در ایــن مــورد اگــر قصــد ادامــه تحصیــل یــا اشــتغال در یــک کشــور دیگــر 
ــز نمــرات از دانشــگاه  ــه دانش نامــه و ری ــی از جمل ــد مــدارک تحصیل ــم بای را داری
ــه  ــد ب ــذا بای ــد و تبصــره ا ســت. ل ــر از بن ــده و پ ــن کار بســیار پیچی آزاد بشــود. ای
ایــن نــکات دقــت کنیــم: عــاوه بــر طــرح اجبــاری کــه همــۀ فــارغ التحصیــان 
بایــد آن را بگذراننــد ، یــک تعهــد خدمت)تعهــد عــام( هــم داریــم کــه مخصــوص 
دانشجویانی ســت کــه از تحصیــل رایــگان بهره منــد شــدند و دانشــجویان پردیــس 

و آزاد ایــن تعهــد رو ندارنــد.
   طــول ایــن تعهــد عام بســته بــه نوع پذیرش و ســهمیۀ شــما در کنکور سراســری ، 
یــک تــا ســه برابــر طــول مــدت تحصیــل اســت. توجــه کنیــد کــه تعهــدات بعــد از 
دورۀ عمومــی یعنــی تخصــص و فــوق تخصــص و PhD قابــل خریــداری نیســتند 
و بایــد گذرانــده بشــوند. دورۀ طــرح اجبــاری دو ســاله قابــل خریــداری نیســت. شــما 
صرفــاً می توانیــد بــا گذاشــتن وثیقــه مجــوز خــروج از کشــور را بگیریــد و به محض 
بازگشــت بــه کشــور بایــد آن را بگذرانیــد. هزینــۀ ایــن وثیقــه در حــال حاضــر ۳۰۰ 
میلیــون اســت و هــر چقــدر از مــدت طــرح را کــه بگذرانیــد از ایــن مبلــغ کســر 

ــد. خواهد ش

   ارسال مدارک به کانادا
ــد دندان پزشــکان متقاضــی مهاجــرت  ــرش و تأیی ــی مســئول پذی ــه طــور کل    ب
بــه کانــادا ســازمانی بــه نــام NDEB اســت. ایــن ســازمان یــک وبســایت مجــزا 
بــرای ثبــت نــام و ارســال مــدارک دارد کــه شــما بعــد از طــی کــردن مراحلــی داخل 
ســایت و ســاختن پروفایــل، اصــل مــدارک الزم را بــرای آن ســازمان بــه صــورت 
فیزیکــی ارســال کنیــد. ایــن نکتــه را توجــه کنیــد کــه معمــواًل افــرادی که مــدارک 
ایرانی هــای متقاضــی را بررســی می کننــد خودشــان در ایــران تحصیــل کردنــد و 
بــه تمــام قوانیــن و چــم و خم هــای اداری و دانشــگاهی ایــران واقف انــد و امــکان 

دور زدن آنهــا بــه هیــچ وجــه وجــود نــدارد . 
ــی ،  ــدارک هویت ــگاهی، م ــدارک دانش ــه م ــود ب ــدارک الزم می ش ــه م    از جمل
مــدرک زبــان، گواهــی عــدم ســوء پیشــینه و گواهــی تمکــن مالــی اشــاره کــرد. 
بررســی مــدارک ســه تــا چهــار هفتــه طــول می کشــد)البته در زمــان همه گیــری 
کوویــد-۱۹ ایــن زمــان چنــد برابــر شــده و حتــی بــه شــش مــاه هــم رســیده !(  و 
یــک هزینــۀ تقریبــا هــزار دالری هــم بابــت بررســی مــدارک از شــما اخــذ میشــود.(



afk آزمون اول
بــه جــز کانــادا در کشــورهای دیگــر  هــم برگــزار میشــود امــا نــه در خاورمیانــه. 
ــدون  ــوری اســت؛ 2۰۰ ســوال دارد و ب ــه صــورت تئ ــی و ب ــون رزیدنت مشــابه آزم
نمــره منفــی، کــف نمــرۀ قبولــی ایــن آزمــون ۷۵ درصــد اســت و اگــر قصــد داریــم 
ــادا اپــای کنیــم هرچــی نمــرۀ بیشــتری کســب کنیــم  ــرای دانشــگاه های کان ب
ــت  ــد کفای ــان ۷۵ درص ــیر دوم هم ــرای مس ــا ب ــود ام ــتر می ش ــانس مان بیش ش
خواهــد کرد.)می دونــم االن می گــی مســیر اول و دوم چیــه، اصــا نگــران نبــاش 
جلوتــر توضیــح میــدم.( هزینــه متغیــر اســت ولــی حــدوداً هشــتصد دالر )گاهــی 
ــار در  ــالی دو ب ــورد. س ــد خ ــما آب خواه ــای ش ــه( پ ــم می رس ــزار دالر ه ــه ه ب
ــرای خوانــدن مباحــث  تابســتان و زمســتان برگــزار می شــود. مــدت زمــان الزم ب
بــه طــور متوســط شــش مــاه تــا یــک ســال هســت. نمی توانیــد بیشــتر از ســه بــار 
در ایــن آزمــون شــرکت کنیــد. یعنــی دو بــار فرصــت رد شــدن در ایــن امتحــان را 
داریــد. ایــن آزمــون در کل از ســختی نســبتاً باالیــی برخــوردار اســت و طبــق آمــار 
رســمی، هــر بــار چیــزی حــدود ۴۵ تــا ۵۵ درصــد داوطلبــان ایــن آزمــون را پــاس  
می کننــد و ســطح ســواالت هــم هــر ســال باالتــر مــی رود. یــک ســری کتــاب 
بــرای مطالعــه وجــود دارد و یــک ســری دوره هایــی هــم داخــل خــاک کانــادا و 
هــم در ایران)البتــه بــا کیفیــت پایین تــر( برگــزار می شــود کــه می توانیــد 
شــرکت کنیــد و البتــه هزینۀ نســبتاً باالیــی دارد. بعــد از قبولــی در این 
ــا  ــادا ی ــگاه های کان ــردن در دانش ــای ک ــد اپ ــان دو راه داری امتح
شــرکت در دو امتحــان دیگــر، راه اول مســیری دو الــی ســه ســاله 
پیــش روی شــما می گــذارد تــا بــا طــی کــردن دوره هــا، در یکــی 
از دانشــگاه های کانــادا مــدرک شــما ، معــادل ســازی بشــود. ایــن کار 
بــه شــدت پــر هزینــه اســت و فقــط ســالی ۵۰ هــزار دالر هزینــۀ خــود 
دانشــگاه اســت )منهــای هزینه هــای زندگــی و پــول لــوازم دندانپزشــکی 
ــه  ــا رســیدن ب ــدن دو امتحــان دیگــر ت ــی گذران ــه راه دوم یعن و...( می رســیم ب

.NDEBcertification ــۀ مرحل
   شــما می توانیــد بعــد از قبولــی در آزمــون اول یعنــی afk بــه طــور همزمــان دو 
 (ACSو ACJ امتحــان دیگــر را هــم بدهیــد. راه دوم دادن دو امتحــان به نام هــای
کــه اخیــراً بــه NDECC تغییــر نــام داده( اســت کــه از نظــر وقــت و هزینــه بــه 

ــد. ــر می رس ــر بنظ صرفه ت
آزمــون ACJ توانایــی شــما را در تشــخیص کلینیکــی و درمان بررســی خواهد کرد. 
همچنیــن، طــی ایــن آزمــون مشــخص خواهــد شــد کــه مهــارت کافــی و حتــی 



عالــی در بــه کارگیــری دســتگاه ها و ابزارهــا را داریــد و مهــارت باالیــی 
در مــورد تشــخیص بیماری هــا و مشــکات دندانــی کســب کرده ایــد. 
آزمــون ACJ یــک آزمــون ۵.۵ ســاعته اســت کــه شــما در آن ۳۰ دقیقه 
نیــز اســتراحت خواهیــد داشــت. ایــن آزمــون دارای ســواالت ۱2۰ الــی 
۱۵۰ تایــی اســت کــه بــه صــورت تــک جوابــی و چنــد جوابــی طراحــی 
ــورد  ــی در م ــواالت متنوع ــا س ــا ب ــون ACJ، مطمئن ــده اند. در آزم ش
رادیوگرافــی، چارت هــای دندان پزشــکی و تصاویــر مواجــه خواهیــد شــد 
و کســب نمــره حداقلــی ۷۵ در آن بــه معنــی موفقیــت شــما در آزمــون 
ــار  ــون در اختی ــا پاســخ آزم ــه طــول می کشــد ت اســت. حــدود ده هفت
شــما قــرار بگیــرد. هزینــۀ شــرکت در ایــن آزمــون حــدود ۱۳۵۰ دالر 

اســت.
مرحلــۀ بعــد، آزمــون ACS یــا همــان NDECC اســت. در فرمــت 
ــن  ــا ACS جایگزی ــادل ســازی، NDECC ب ــد آزمون هــای مع جدی
ــرکت  ــد ش ــون جدی ــد در آزم ــال 2۰22 بای ــما در س ــت و ش ــده اس ش
ــد ۷ کار  ــود، بای ــزار می ش ــه در دو روز برگ ــد ک ــد. در امتحــان جدی کنی
دندان پزشــکی را پشــت ســر بگذاریــد و ۱۰ داوری مناســب بــر اســاس 

شــرایط آزمــون داشــته باشــید. ایــن آزمــون فقــط و فقــط در شــهر اتــاوا پایتخــت 
کانــادا برگــزار می شــود. ضمــن اینکــه عــاوه بــر حــدود ۹۰۰۰ دالر هزینــۀ شــرکت 
در ایــن آزمــون ، بایــد یــک ســری ابــزار و متریــال هــم تهیــه کنیــد کــه خــود اینهــا 

حــدود ۱۵-2۰ هــزار دالر هزینــه بــر دوش شــما تحمیــل خواهــد کــرد.
   قبولــی در ایــن آزمــون بــه منزلــۀ ورود شــما بــه مرحلــۀ بعــد بــرای شــرکت در 
آزمــون اصلــی یعنــی NDEB certification خواهــد بــود. در ایــن بخــش 2 
آزمــون وجــود دارد کــه شــامل Written examination و OSCE هســتند. 
ایــن آزمــون بــرای همــۀ دندان پزشــکان اجبــاری اســت. چــه در کانــادا تحصیــل 
ــه  ــون Written examination در دو مرحل ــران. آزم ــرده باشــید چــه در ای ک
صبــح و بعــد از ظهــر و مجموعــا ۳۰۰ ســوال، برگــزار می شــود کــه کــف نمــره 

قبولــی ۷۵ درصــد اســت.
   آزمــون OSCE دو مرحلــه ای و مجموعــاً دارای ۱۰۰ ســوال اســت کــه کــف نمرۀ 
قبولــی ۷۵ درصــد اســت. ســواالت ایــن آزمــون ممکــن اســت چنــد پاســخ صحیــح 
داشــته باشــد و در آن جنبه هــای تشــخیص کلینیکــی، برنامه هــای دندانپزشــکی، 
متدهــای درمــان و تصمیم گیــری کلینیکــی مــورد ســوال اســت. هــر کــدام از ایــن 
دو آزمــون را اگــر در آمریکای شــمالی بگذرانیــد ۱۰۰۰ دالر و خــارج از آن ۱۱۰۰ دالر 

هزینــه خواهد داشــت.
   بعــد از پایــان مراحــل معادل ســازی مــدرک، شــما از راه هــای مختلفــی می توانیــد 
جــذب بــازار کار بشــوید. اولیــن راه سیســتم Express entry اســت کــه در آن 
شــما ابتــدا درخواســت خودتــان را ثبــت می کنیــد و در صــف انتظــار قــرار می گیرید. 
هــر دو هفتــه یکبــار بــا توجــه بــه فاکتور هایــی مثــل ســابقۀ کاری، ســطح زبــان و 
ســن و ... تعــدادی از متقاضیــان موفــق بــه دریافــت ITA یــا دعوت نامــۀ مهاجــرت 

ــوند. ــکی می ش دندان پزش
   برنامــۀ دوم گزینــش اســتانی یــا PNP نــام دارد کــه بــه نوعــی می توانــد بــه 
عنــوان مکمــل روش اول هــم مــورد اســتفاده قــرار بگیــرد. بــه ایــن صــورت کــه 
ــن  ــک از اســتان های ای ــر ی ــه ه ــود نســبت ب ــل Express entry خ در پروفای
کشــور کــه قصــد زندگــی و کار کــردن در آن را داریــد، ابــراز عاقــه و تمایــل خــود 
را نشــان دهیــد. در صورتــی کــه مقامــات اســتان مــورد نظــر شــما تشــخیص دادند 
ــا خواســته های آن هــا مطابقــت دارد ، شــما  کــه مهارت هــا و توانایی هــای شــما ب
را بــه عنــوان یــک کاندیــدای اســتانی در نظــر خواهنــد گرفــت کــه خــودش بــه 
ــه در کل، شــامل  ــل Express entry شــما ک ــه پروفای ــاز ب ــی، ۶۰۰ امتی تنهای
۱2۰۰ امتیــاز اســت، اضافــه خواهــد کــرد. بــه زبــان ســاده تر، جایــگاه شــما در صــف 
اولویت هــای دریافــت ITA بــه شــدت ارتقــاء پیــدا خواهــد کــرد و بــه صدر لیســت 
PNP انتقــال پیــدا خواهیــد کــرد. البتــه می توانیــد بــه صــورت مجزا هــم از مســیر

بــرای دریافــت اقامــت اســتفاده کنیــد، بــه ایــن صــورت کــه در وبســایت اســتان 

یــا ایالــت مــورد نظــر خــود کــه قصــد زندگــی و کار کــردن در آن را داریــد، یــک 
پروفایــل ایجــاد کنیــد و ابــراز عاقــه و تمایــل شــدید خــود بــه زندگــی در آن را بــه 
طــور مســتقیم بیــان کنیــد. در صورتــی کــه بــه مهــارت، تخصــص یــا قابلیت هــای 
شــما نیــاز داشــته باشــند، بــه طــور مســتقیم از شــما دعــوت خواهنــد کــرد تــا برای 
دریافــت اقامــت دائــم کانــادا اقــدام کنیــد و ســپس، درخواســت اپــای شــما بــرای 
ــا بررســی های  ــه دســت دولــت خواهنــد داد ت ــم ایــن کشــور را ب اخــذ اقامــت دائ

بیشــتر بــر روی آن انجــام شــود.
   در صورتــی کــه فکــر می کنیــد از دو برنامــه مهاجرتــی قبلــی نمی توانیــد بهره منــد 
شــوید و امتیــاز شــما بــرای دریافــت اقامــت از راه هــای PNP و EE پاییــن اســت 
و یــا زمــان کافــی نداریــد می توانیــد از یــک برنامــۀ ویــژه اســتفاده کنیــد کــه برنامۀ 
مهاجرتــی آتانتیــک AIP نــام دارد. قضیــه از ایــن قــرار اســت کــه چهــار اســتان 
آتانتیــک که شــامل نوا اسکوشــیا، نیوفاندلنــد و البــرادور، نیوبرانزویــک و همینطور 
پرنــس ادوارد آیلنــد بــا کمبــود نیــروی کاری شــدیدی مواجــه هســتند و دریافــت 
ــر و تحــت یــک  ــروی کار راحت ت ــن نی ــه خاطــر تأمی ــن ۴ اســتان ب اقامــت در ای

برنامــۀ ویــژه اســت.
   ایــن همــه بــرای چــه  ؟! اگــر دالیــل سیاســی و فرهنگــی مهاجــرت را فاکتــور 
بگیریــم و بــاز بــه گــردن شــما بیاندازیــم می رســیم بــه رفــاه ... مؤلفــه ای کــه شــاید 

در ذهــن همگــی مــا اشــتراک دالیــل خوبــی دارد...
   درآمــد یکــی از مهم تریــن مؤلفه هــای بهبــود کیفیــت زندگــی اســت. بــرای درآمد  
نمی شــود یــک عــدد ثابــت گفــت چــون بســتگی بــه ســابقۀ کار، تخصــص، محــل 
کار)مطــب شــخصی، کلینیــک یــا ...( و اســتان محــل اقامــت و فاکتورهــای دیگری 
دارد. ولــی بــه  صــورت کلــی بــرای دندان پزشــکان عمومــی بــه صــورت میانگیــن 
حــدود ۱۳۰ هــزار دالر در ســال اســت. کــه البتــه ایــن درآمــد بــدون کســر مالیــات 
ــر  ــود. اگ ــبه می ش ــی محاس ــه صــورت پلکان ــادا ب ــد در کان ــات بر درآم اســت. مالی
درآمــد خالــص ســاالنه شــما بیــش از ۹۷ هــزار دالر باشــد، 2۶ درصــد و اگــر کمتــر 
از ۹۷ هــزار دالر باشــد، ۵/2۰ درصــد مالیــات از درامــد ســاالنه کســر می شــود. اگــر 
بــه انــدازۀ میانگیــن درآمــد داشــته باشــید، بایــد ســاالنه تقریبــا ۳۰ هــزار دالر مالیات 

بدهیــد. پــس حــدود ۱۰۰ هــزار دالر بــه صــورت مفیــد درآمــد خواهیــد داشــت.
   حــاال بــا ایــن پــول چــه کارهایــی میشــه کــرد؟ اگــه بیاییــم و درآمــد دالری را بــه 
ریــال تبدیــل کنیــم شــاید رقــم وحشــتناکی بــه دســت بیــاد. امــا این ماک نیســت 
کــه چقــدر ایــن پــول ارزش ریالــی داره. چــون مبنــای زندگــی در کاناداســت نــه 

ایــران! پــس بایــد قیمــت کاال و خدمــات در کانــادا بررســی بشــود. 
   هزینــۀ اجــارۀ خانــه در شــهر ونکــوور کــه یکــی از شــهرهای گــران کانــادا بــرای 
زندگــی اســت، بــه طــور میانگیــن حــدود 2۱۰۰ دالر در مــاه اســت. ایــن رقــم در 
تورنتــو حــدود 22۰۰ دالر در مــاه اســت. ایــن یعنــی تــا همیــن االن حــدود یــک 
چهــارم درآمدتــان صــرف اجاره خانــه میشــود. البتــه اجاره خانــه در شــهرهای کــم 



جمعیــت تــر و آپارتمــان هــای تــک خوابــه حــدود ۷۰۰-۸۰۰ دالر در مــاه اســت.
دربــارۀ خــورد و خــوراک، اگــر همــۀ غذاهــا را داخــل خانــه خودتــان طبــخ کنیــد، 

بــرای یــک خانــواده دو نفــره بیــش از ۴۰۰ دالر در مــاه هزینــه بایــد بپردازیــد.
   بــرای حمــل و نقــل عمومــی هزینه هــا کمــی باالســت. مثــا جابجایــی بــا متــرو 
۳.2۵ دالر و تاکســی ۴ دالر بــه عــاوه 2 دالر بــه ازای هــر کیلومتــر مســافت هزینه 
دارد. بــا ایــن حــال مــردم اغلــب از حمــل و نقــل عمومــی اســتفاده می کننــد. چــون 

هزینــۀ نگهــداری خــودرو، ســوخت و مالیــات و بیمه باالســت.
   بــرای خریــد خانــه شــما می توانیــد 2۰ تــا ۳۰ درصــد مبلــغ کل را پیــش 
ــد و مابقــی را از طریــق دریافــت وام هــای بانکــی پرداخــت  پرداخــت کنی
ــی دارد.  ــود کم ــا س ــاله( و ب ــا 2۵ س ــد مدت) مث ــاط بلن ــه اقس ــد ک کنی

میانگیــن قیمــت خانــه در کانــادا ۴۸۸ هزار دالر اســت که در برخی شــهرهای 
بــزرگ مثــل ونکــوور بــه بیــش از یــک میلیــون دالر هــم میرســد. هزینــه آب و 

بــرق و ســرمایش و گرمایــش و اینترنــت و... هــم حــدود 2۵۰ دالر در مــاه اســت. بــا 
یــک حســاب سرانگشــتی بایــد متوجــه شــده باشــیم یــک زندگــی متوســط بــرای 
مــردم کانــادا چیــزی حــدود ۶۰ هــزار دالر آب خواهــد خــورد کــه بــا توجه بــه درآمد 
میانگیــن دندان پزشــکان می تــوان گفــت ســطح زندگــی ایــن قشــر هماننــد دیگــر 

جاهــای دنیــا، بــاال و خــوب محســوب می شــود. 

   اما آلمان، نماینده کشورهای ایزوله اروپایی! 
ــت های  ــن و سیاس ــمالی دارای قوانی ــکای ش ــه آمری ــبت ب ــه نس ــورهایی ک   کش
مختلفــی در قبــال مهاجــرت هســتند؛ حتــی دیــد مــردم و احــزاب سیاســی آن هــا 
ــورها  ــی از آن کش ــه بعض ــه ک ــت؛ بطوری ک ــاوت اس ــران متف ــه مهاج ــبت ب نس
تحــت هیــچ شــرایطی مهاجــر نمی پذیرنــد یــا مهاجــرت بــه آن هــا بســیار ســخت 
اســت! امــا آلمــان و فرانســه در ایــن مــورد وضعیــت بهتــری دارنــد؛ البتــه ایــن  نکته 
نبایــد فرامــوش شــود کــه ازدیــاد مهاجریــن در ایــن کشــورها نیــز بــا مخالفت هــای 
ــرش  ــه رو شــده اســت، چــرا کــه پذی ــف روب گروه هــای سیاســی و مردمــی مختل
ایــن حجــم از مهاجریــن بــاری ســنگین بــر دوش کشــور می گــذارد چــه از لحــاظ 
ــات  ــغلی و خدم ــن فرصــت ش ــه از لحــاظ اقتصــادی. از دســت رفت ــی چ اجتماع
اجتماعــی نگرانــی اصلــی مخالفــان پذیــرش مهاجــر در ایــن کشــور ها اســت، گروه 
هایــی کــه عقایــد نژادپرســتانه دارنــد نیــز در این دو کشــور مثــل تمامی کشــور های 

ــود  ــای خ ــه فعالیت ه ــر ب ــد. دیگ ــه می دهن ادام
انتخــاب فرانســه و مخصوصــا آلمــان بحــث    مــورد دیگــر در 

ــا و و  ــِک اروپ ــاِد ی ــان اقتص ــت. آلم ــاد اس اقتص
چهــارِم جهــان اســت. کشــوری کــه وجــود فرصت هــای 
شــغلی زیــاد و نیــاز بــه نیــروی کار متخصــص و باتجربــه باعــث 
ورود ســاالنه صــد هــا هــزار نفــر در جســتجوی کار می شــود. امنیــت 
ــاد مهاجــران شــده  ــب اعتم ــز باعــث جل شــغلی و دســتمزد های مناســب نی
اســت. در مقابــل، ایــن کشــور ها بــرای ارائــه خدمــات اجتماعــی بشــدت بــه درآمــد 
هــای مالیاتــی تکیــه دارنــد بــه طــوری تــا ۴۵ درصــد مالیــات نیــز در ایــن کشــور ها 
ــور های  ــر کش ــل دیگ ــور ها مث ــن کش ــامت ای ــتم س ــت. سیس ــده اس ــده ش دی
اروپایــی بــه ســبب وجــود بیمه هــای کارآمــد نیــز وضعیــت مناســبی بــرای مــردم و 

ــان فراهــم کــرده اســت . کادر درم
ــادا  ــورد کان ــه در م ــان و چ ــورد آلم ــه در م ــروج از کشــور چ ــرایط خ ــه : ش    نکت

یکســان اســت. 

   زبان آلمانی! 
   بــر خــاف کانــادا زبــان آلمانــی آنچنــان محبــوب و متــداول نیســت بــرای همین  

یادگیــری آن خــود یــک بحث مجزاســت.  
   یادگیری زبان آلمانی:

   در آلمــان یــک دندانپزشــک بایــد مهارت هــای زبــان آلمانــی شــفاهی و نوشــتاری 
کافــی را در هــر دو ســطح عمومــی )B2( و حرفــه ای )Medicine-c۱( داشــته 
ــل دندانپزشــکی در  ــردم مث ــاط م ــای در ارتب ــه و اســاس حرفه ه ــان پای ــد. زب باش



ــری  ــرای یادگی ــت. ب ــان اس آلم
زبــان دوره هــای مختلفــی چــه در 
ــزار  ــان برگ ــارج آلم ــه در خ ــان، چ آلم
ــب  ــه داوطل ــه)IDGS( ک ــود از جمل می ش
ــر ســطح  ــد. عــاوه ب ــا شــرکت کن ــا حضــوری در دوره ه ــن ی ــه صــورت آنای ب
عمومــی زبــان، در ایــن دوره زبــان تخصصــی دندانپزشــکی در ۴ فــاز از تئــوری تــا 
عملــی بــه داوطلبــان آمــوزش داده می شــود. همچنیــن ایــن منبــع، دندان پزشــکان 
را بــرای آزمون هــای معادل ســازی مــدرک کــه در پیــش رو اســت آمــاده میکنــد. 

در پایــان کار مــدرک زبــان معتبــر آلمانــی بــه شــما اعطــا می شــود.

    ارسال ترجمه مدارک دندانپزشکی: 
ــان  ــه زب ــه دندان پزشــکی ب    در ایــن مرحلــه تمــام مــدارک آکادمیــک مربــوط ب
آلمانــی ترجمــه می شــوند. ایــن ترجمــه توســط مترجمانــی کــه از ســوی مقامــات 
منطقــه ای تأییــد شــده انــد انجــام می شــود. پــس از آن شــما می توانیــد بــرای کار 

موقــت درخواســت بدهیــد کــه بــه شــرح زیــر اســت؛ 
   در ایــن مرحلــه مــدارک مــورد نیــاز بــرای درخواســت کار بــه مقامــات مســئول 
در ایالــت مربوطــه ارســال می شــود. ایــن مــدارک عبارتنــد از : رزومــه و انگیزه نامــه، 
پاســپورت و مــدارک مربــوط بــه اقامــت، مــدارک مدرســه و دیپلــم کــه بــه آلمانــی 
ــابقه،  ــدم سوءس ــت ع ــل، وضعی ــت تأه ــم، وضعی ــدۀ دیپل ــده اند، تأیی ــه ش ترجم
وضعیــت ســامتی و غیــره. ایــن مــدارک ممکــن اســت بــرای ایالت هــای مختلف 

متفــاوت باشــد.

:FSB آزمون   
   ایــن آزمــون بــرای زبــان تکنیــکال بــرای آلمانــی اســت. آزمونــی بــرای ارزیابــی 
ــکی  ــکی و دندان پزش ــات پزش ــی در اصطاح ــک خارج ــک دندان پزش ــش ی دان
آلمانــی اســت کــه بایــد توســط هــر پزشــک خارجــی کــه مایــل بــه انجــام عمــل 
بالینــی در آلمــان گذرانــده شــود. اعتبــار مــدرک آزمــون بــه صــورت حداکثــر تــا دو 
ســال اســت، و افــرادی کــه در آزمــون پذیرفتــه می شــوند، می تواننــد در ایالت هــای 

مــورد تاییــد آلمــان بــه فعالیــت دندان پزشــکی بپردازنــد.

:KP آزمون   
   در آخریــن مرحلــه بــرای دریافــت موافقــت بــا کار، مقامــات ایالتی تمامــی مدارک 
شــخص را بــا اســتانداردهای آلمــان مقایســه می کننــد و اگــر همــه چــی مطابــق 
بــود، بــا درخواســت فــرد بــرای کار موافقــت می شــود. اگــر مــواردی از عــدم تطابــق 
بــا اســتانداردها وجــود داشــته باشــد، فــرد بایــد در آزمــون KP شــرکت بکنــد تــا 
صاحیــت دانــش و عمــل فــرد ســنجیده شــود. هــر فــرد حداکثــر ۳ بــار می توانــد 
در ایــن آزمــون عملــی شــرکت بکنــد. اکثــر دندان پزشــک ها مجبــور بــه شــرکت 

ــن آزمــون می شــوند. در ای
   پــس از گذرانــدن مراحــل اداری و آزمون هــا شــما می توانیــد اقــدام بــه تحصیــل 
در رشــته های دســتیاری دندان پزشــکی کنیــد و یــا اینکــه در کلینیک هــای 

ــه کار شــوید. ــان مشــغول ب دندان پزشــکی آلم

    وضعیت دندان پزشکی در آلمان:
   آلمــان از لحــاظ تعــداد دندان پزشــک کمبــودی نــدارد و حتــی مناطــق روســتایی 
ایــن کشــور از لحــاظ خدمــات در پوشــش کامــل قــرار دارنــد. ایــن شــغل در آلمــان 
ــر  ــورو در مــاه دارد، البتــه درآمــد تحــت تاثی ــه طــور میانگیــن ۶۰۰۰ ی درآمــدی ب
عوامــل مختلفــی مثل داشــتن تخصــص، ســابقۀ کار، قوانیــن کلینیک متغیر اســت. 
البتــه بــا احتســاب مالیات هــای ســنگین، اختــاف درآمــد زیــادی بیــن شــغل های 
مختلــف بوجــود نمی آید)برخــاف کانــادا کــه در ایــن مــورد تفــاوت فاحشــی میــان 
درآمــد دندان پزشــکان و دیگــر اقشــار وجــود داشــت.( حــال بــه مــو شــکافی دقیــق 
ــی در کشــور  ــای زندگ ــه هزینه ه ــم )البت ــد می پردازی ــن درآم ــا ای ــد ب ــدرت خری ق
ــه یکــی از  ــه اجاره خان ــاوت اســت.( هزین ــه شــهر بشــدت متف ــا توجــه ب آلمــان ب
مهم تریــن هزینه هــای هــر فــرد اســت، بــه دلیــل تراکــم جمعیــت بــاالی آلمــان، 
مســکن یکــی از مــوارد مــورد بحــث در ایــن کشــور اســت، هزینــه اجــارۀ مســکن 
متوســط در حــدود ۱۳۰۰ یــورو اســت. هزینــه آب و بــرق و گاز و تلویزیــون )در آلمان 
تلویزیــون و رادیــو دارای حــق اشــتراک هســتند( و... رقمــی در حــدود ۱۵۰ یــورو آب 
می خــورد. هزینــۀ ماهانــۀ هــر نفــر بــرای خــوراک بــه طــور میانگیــن ۱۶۰ یــورو، 
هزینــۀ پوشــاک مناســب بــه طــور میانگیــن بــه ۱۰۰ یــورو می رســد. هزینه هــای 
ــام  ــرای شــما تم ــورو ب ــز در حــدود 2۰۰ ی ــح و... نی ــا و تفری دیگــر شــامل بیمه ه
می شــود. بنابرایــن بــا حقــوق یــک دندان پزشــک در آلمــان می تــوان یــک زندگــی 

متوســط بــرای خــود دســت و پــا کــرد.
   تــا بــه االن بایــد متوجــه شــده باشــید که مهاجــرت امــری زمان بر و هزینه زاســت؛ 
چندیــن ســال و مقــدار زیــادی ســرمایه کــه شــما را تــازه به نقطــه شــروع زندگی در 

کشــور مقصد می رســاند! 

    بعد اخالقی و اجتماعی مهاجرت: 
ــل  ــوده اســت؛ چــون معمــوال قاب ــم ب    همیشــه جوجــه اردک زشــت بحــث های
ــد...  ــر می کن ــه تغیی ــه لحظ ــه ب ــرد و لحظ ــه ف ــرد ب ــت و ف ــری نیس اندازه گی
نمی شــود خط کــش برداشــت و افــراد را انــدازه زد و خــود بریــد و برایشــان دوخــت ؛ 
امــا ایــن همــه باعــث انــکار وجــودش می شــود؟! بایــد وانمــود کنیــم کــه وجــود 
نــدارد؟ نمی دانــم شــاید ؛ بنظــر کــه راحــت می آیــد... بیاییــد وانمــود کنیــم وجــود 
نــدارد... بیاییــد وانمــود کنیــم کــه هیــچ ِدینــی میــان مــا و هموطنــان محروممــان 
وجــود نــدارد... بیایــد وانمــود کنیــم که »مــا شــدنمان« تمــام حاصل خودمان اســت 
و ایــران همــان حریــف تمرینــی اســت! اصــا ایــکاش کــه نبــود... بیاییــد وانمــود 
کنیــم کــه ســاخت خانه مــان ارزش آن هزینــه و زمــان مهاجــرت را نــدارد ... بیاییــد 
وانمــود کنیــم کــه تمــام درختــان کــه ســال ها ریشــه در وطــن داشــته اند بایــد میوه 

را در بــاغ همســایه بریزنــد ...
   اصــا کارمــان کــه بــا ماشــین حســاب تمــام شــد ، چمــدان برداریــم ... دیدیــد چــه 
راحــت شــد؟ بیهــوده بــر خــود ســخت می گرفتیــم و اوقاتمــان را تلــخ می کردیــم.



ــوق،  ــا، ســرمایه ها، حق مســئلۀ »زن«، توانایی ه
اســتعداد ها و ارزش هــای وی یــک از موضوعــات 

پرچالــش تمــام جوامع اســت.
   متاســفانه تاریــخ شــاهد ظلم های بی شــمار 
مــردان در حــق زنــان بــوده اســت ظلم هایــی 
کــه منشــأ آن عمدتــا عــرف حاکــم بــر جامعه 
و عــدم ورود زنــان بــه عرصــۀ تصمیم گیری 
و ناتوانــی جســمی ایشــان بــرای مبــارزه بــا 

ایــن ظلم هــا بــوده اســت.
ــاهد  ــش ش ــرن پی ــد ق ــای چن ــا در اروپ     م
اســتضعاف بــه شــدت وســیع و ظلمانــی زنــان 
هســتیم کــه زنــان از حداقل حقــوق و ارزش 
ــا  ــد. اکنــون نیــز ب در جامعــه برخــوردار بودن
وجــود ظاهــر ریاکارانــه و جاهانــه طرفــداری 
از زنــان شــاهد ظلــم بیــش از پیــش نســبت به 
ــی  ــع غرب ــم در جوام ــتیم و می بینی ــوان هس بان
جنــس زن تنهــا تبدیــل بــه یــک کاالی جــذاب 
ــض دل شــده اســت. اســتبداد  ــردان مری ــرای م ب
هیــچ گاه از غــرب رخــت برنکنــده و هیــچ گاه خالی 
از ایدئولــوژی نبــوده اســت، بلکــه تنها ابــزار تحمیل 
ایدئولــوژی تغییــر یافتــه اســت، ایــن ابــزار تحمیــل 
بــه قــدری نــرم شــده اســت کــه افــراد خیلــی اوقات 
نمی تواننــد بیــن تفکــر القایــی و فکر خودشــان تمایز 
ــزار اســتبداد رســانه اســت،  ــروزه اب ــل شــوند. ام قائ
ســلبریتی ها هســتند، ســوء اســتفاده از آمــار و علــم 
اســت، قبــح زدایــی و تحقیــر اســت و اگــر بخواهیــم 
در یــک کام خاصــه کنیــم، شرطی ســازی جامعــه 
ــرم،  ــگ ن ــتبداد می شــود جن ــوع از اس ــن ن اســت. ای
جنــگ نــرم شــاید بتــوان گفــت فــی ذاتــه کار غلطی 
نیســت، بهتریــن ابــزار کنتــرل جمعیــت اســت؛ 
امــا بــه شــرطی کــه روش هــا و هدف هــا 
صحیــح باشــد؛ در جنــگ نــرم حــق اســتفاده از 
دروغ و تحقیــر و تمســخر و فریــب جایــی نــدارد، 
ــان  ــیر و نش ــن کردن مس ــدف روش ــتی ه بایس
ــا  ــه انســان ها باشــد ت ــف ب دادن راه هــای مختل
بتواننــد در آزادی از قیــد و بندهــا انتخــاب کننــد.

در خــود جامعــۀ مســلمانان نیــز بعــد از قــرن اول 
کــه بســتری فراهم شــد بــرای رشــد محدثــان و 
مفســران زن، شــاهد تنــگ شــدن ایــن پنجــرۀ 
کســب علــم و فضــل بــرای زنــان بوده ایــم. امــا 
بــاز شــرایط در جوامــع اســامی بســیار بهتــر از 

ســایر جوامــع بــوده اســت.
ــان مســلمانان وجــود  ــن تفکــر در می ــرا ای    زی
ــیت  ــت و جنس ــان اس ــل، انس ــه اص ــت ک داش

فــرع... امــا در ســاختار جامعــه هر 
ــف  ــد، وظای ــی دارن ــدام وظایف ک
مــردان بــروز و ظهــور اجتماعــی 
ــتغال  ــان اش ــف زن اســت و وظای
بــه مســائل خانــه و خانــواده؛ 
عمــوم جامعــه نیــز به این تقســیم 
ــد...  ــع بوده ان ــف راضــی و قان وظای

ــه  ــی ک ــوم خانواده های ــی در عم حت
ــنا و  ــامی آش ــوم اس ــام و عل ــا اس ب

ــان  ــر در دخترانش ــد اگ ــر بوده ان مأنوس ت
اســتعداد و عاقــه می دیدنــد آنــان را می آموختنــد 

و پــرورش علمــی)از نــوع کفایــی( و اجتماعــی می دادنــد.
همانطــور کــه گفتــه شــد، عمــوم جامعــه بــه ایــن اوضــاع راضــی بودنــد... زنــان در 
خانه هــای خویــش آرام و مــردان بــا ســختی های کار خــارج از خانــه خــوی گرفتــه 
بودنــد. اعتراضــی بــه ایــن اوضــاع خیلــی وجــود نداشــت، اگــر اعتراضــی هــم بــود 
اعتــراض بــه ایــن بــود کــه مــردان ایــن همــه کارهــای عظیــم بــرای خدمــت بــه 
اســام مثــل جهــاد و... انجــام می دهنــد امــا مــا زنــان نمی توانیــم. کــه بــه ایشــان 
گفتــه می شــد کار خانــه داری خویــش را کــم از کار اجتماعــی مــردان ندانیــد. مردان 
در قبــال جامعــه وظیفــه ســنگین تــری دارنــد و زنــان در قبــال مردانشــان؛ مــا فکــر 
می کنیــم عدالــت در مســئله حقــوق ایــن اســت کــه هــر فــردی در جامعــه بطــور 
مســتقیم نســبت بــه هــم حقــوق مســاوی داشــته باشــند ولــی نگاه اســام بــه هیچ 
وجــه ایــن نیســت... حقــوق همــه اش از آن خداســت و خداونــد بــرای نظــام صحیح 
اجتمــاع حقوقــی وضــع می کنــد؛ ســنگین ترین حــق بــر گــردن مــرد حــق مــادرش 

اســت و ســنگین ترین حــق بــر گــردن زن حــق همســرش... 
   زنــان می دانســتند اگــر آنهــا ســختی کار خانــه و خانــه داری بــه دوش می کشــند 
مردانشــان نیــز ســختی های کارهــای طاقــت فرســای خــارج از خانــه را بــه دوش 
می کشــند... بــروز و ظهــور اجتماعــی و دیــده شــدن در جامعــه خیلــی مطــرح نبــود، 
مــردان و زنــان مجبــور نبودنــد کلــی ســختی متحمــل شــوند تا چیــزی را به کســی 
ثابــت کننــد؛ زنــان مجبــور نبودنــد وزنــه 2۰۰ کیلویــی بلنــد کننــد تــا اثبــات کننــد 

کــه یــک زن بــا مــرد فرقــی نــدارد.
   یکــی از دوســتان ما هســت چنــد ســال پیــش تــازه متأهل شــده بــود. این دوســت 
مــا بــا خانم شــان هــر دو عاقمنــد بــه فعالیــت اجتماعــی بودنــد و کار در مجموعــه 
فرهنگــی و تربیتــی بــرای »رضــای خــدا«؛ چنــد مــدت روال اینگونــه بــود کــه هــر 
دو صبــح زود از خانــه بیــرون می آمدنــد بــه دنبــال کار فرهنگــی و تربیتــی و شــب ها 
بــا خســتگی بــه خانــه برمی گشــتند؛ دوســت مــا می گفــت کــه مــا انقــدر خســته 
می شــدیم کــه نــای محبــت کــردن نیــز بــه یکدیگــر نداشــتیم. بعــد از چنــد مــدت 
کــه بدیــن منــوال گذشــت دیــدم خــوب اســت کــه مســئله را با خانــم مطــرح کنم؛ 
بــه همســرم گفتــم کــه اگــر مــا بخواهیــم بــه ایــن شــیوه ادامــه دهیــم زندگی مــان 
دچــار مشــکل می شــود، هــم مــن خســته باشــم در خانــه و هــم شــما... وقتــی در 
خانــه هســتیم حداقــل یک نفــر بایــد خســته نباشــد تــا بتوانــد منبــع انــرژی مثبت و 
محبــت باشــد در خانــواده و آن آرامــش الزم را در خانــه برقــرار نمایــد. مــن دوســت 
نداشــتم بــه همســرم بگویــم که شــما بایــد کارخانــه بکنــی و مــن کار بیــرون خانه 
تــا خدایــی نکــرده یــک احســاس انــزوا به همســرم منتقــل کــرده باشــم. اما بعــد از 
ایــن چنــد هفتــه کامــا بــه ایــن نتیجــه رســیده بودیــم کــه خانــواده نیاز به تقســیم 

کار دارد؛ بــا خانــم صحبــت کردیــم کــه بــه نظــر شــما کار فرهنگی 



بیشــتر بــر دوش بنــده باشــد یــا شــما... بــا مشــورت بــا هــم به ایــن نتیجه رســیدیم 
کــه روحیــات و توانایــی هــای مــن مناســب تر اســت بــرای مســئولیت کار فرهنگــی 
خــارج از خانــه و روحیــات ایشــان مناســب تر اســت برای ایجــاد فضــای آرام و محبت 
آمیــز در خانــه... امــا ایــن تقســیم کار نــه بــه معنــای کوتاه شــدن دســت همســرم از 
کار فرهنگــی بــود و نــه شــانه خالــی کــردن مــن از ایجــاد فضــای آرام و پرمحبــت 
در خانــه... نــگاه اســام بــه خانــه خیلــی فراتــر از یــک خوابــگاه اســت؛ اســام خانه 
را یــک بهشــت کوچــک در دنیــا می دانــد، یــک بنــای مهــم بــرای تربیــت شــدن و 
تربیــت کــردن... فضاســازی ایــن خانــه چــه از لحــاظ مــادی و چــه از لحــاظ معنوی 
بیش تــر مســئولیت خانــم خانــه اســت تــا بــا قــوۀ عاطفــۀ خویــش ایــن محیــط را 

ــاد نماید. ایج
   خیلــی از مســائل و توقعــات کــه پیــش آمــده بــرای زنــان و حتــی مــردان مربــوط 
بــه زندگــی مــدرن و ارتباطــات گســتردۀ امــروز اســت، دنیایــی کــه در آن، زندگــی، 
آســان شــده اســت، ســاعات بیــکاری افزایــش یافتــه اســت، نــه زنــان مجبورند مثل 
قدیــم کلــی کار خانــه انجــام دهنــد و نــه مــردان مثــل قدیــم بیــرون از خانــه کار 
ســنگین انجــام می دهنــد... در نتیجــه روح کمــال طلــب انســان مــدام در جســت و 
جــوی تعریــف اهــداف جدیــد بــرای پرکــردن خــاء هــای خود اســت، به موســیقی 
روی مــی آورد، بــه کتــاب روی مــی آورد، بــه خودنمایــی روی  مــی آورد و بــه تنــوع 
هــای گوناگــون بــرای دیــده شــدن چنــگ می زنــد... و در ایــن میــان عــده ای پیــدا 
ــد و  ــره بزنن ــمانی گ ــه ریس ــه چ ــش را ب ــد روح خوی ــد بای ــه می دانن ــوند ک می ش

می رســند بــه آنچــه بایــد برســند...
-

ــًۀ ۖ  ــاًۀ َطیَِّب ــُه َحَی ــٌن َفلَُنْحیَِیَنّ ــَو ُمْؤِم ــیٰ َوُه ــٍر أَْو أُنَْث ــْن َذَک ــا ِم ــَل َصالًِح ــْن َعِم    َم
ــوَن ــوا َیْعَمُل ــا َکانُ ــْم بِأَْحَســِن َم ــْم أَْجَرُه َولََنْجِزَیَنُّه

   هــر کــس از مــرد و زن کار نیکــی بــه شــرط ایمــان بــه خــدا بــه جــای آرد مــا او 
را بــه زندگانــی خــوش و بــا ســعادت زنــده ابــد می گردانیــم و اجــری بســیار بهتــر از 

عمــل نیکــی کــه می کردنــد بــه آنــان عطــا می کنیــم.
   اســتاد معظــم آیــت اهلل جــوادی آملــی در کتــاب »زن، در آیینــۀ جــال و جمــال« 
دربــارۀ ایــن ســخن خداونــد در ســورۀ نحــل می فرماینــد کــه شــما ســه لفــظ مذکــر 
در ایــن آیــه می بینیــد، »َعِمَل«،»ُهــَو« و »ُمؤِمــٌن« امــا آیــه می گویــد چــه مــرد و 
چــه زن... ایــن آیــه می خواهــد بگویــد اگــر جایــی مــا لفــظ مذکــر بــکار می بریــم 
بخاطــر فرهنــگ محــاوره اســت و اختصــاص بــه مــردان نــدارد... این را کــه بفهمیم 
ــد کــه پیامبــر اکــرم)ص( در حدیــث »طلــب العلــم  ــادی نمی مان دیگــر بحــث زی
فریضــه علــی کل مســلم« آیــا »و مســمله« هــم در ادامــه اش گفته انــد یــا نــه... 
ــدارد و مخاطــب تمــام  ــه مــردان اختصــاص ن ــه، تنهــا ب ــا ن ــه شــده باشــد ی گفت

ــلمانان است. مس
-

ــاده  ــود، س ــن وارد می ش ــکام دی ــری اح ــه یک س ــه ب ــکاالتی ک ــیاری از اش    بس
پنداشــتن آن احــکام اســت، فکــر می کنیــم اســام یک  ســری پاســخ ســاده یــه یک 
ســری مســائل ســاده داده اســت در صورتــی کــه تمــام احــکام در کنــار هــم یــک 
جامعیتــی دارنــد کــه بــا هــم می تواننــد ثمــر بخــش باشــند، اســام بــه مســائل 
پیچیــده جامعــه پاســخ های پیچیــده داده اســت بــا اینکــه ظاهــر پیچیــده ای نــدارد...

مثــا خداونــد بــه مــرد در طــاق اختیــار بیش تــر داده امــا بــه زن هــم اهرمــی مانند 
مهریــه داده اســت، مهریــه ای کــه احدی حــق تصــرف در آن نــدارد... خداونــد ارث را 

بــرای زن نصــف قــرار داده ولــی نفقــه را بــر مــرد واجــب کرده اســت.
امــا نمی تــوان یک ســری مردســاالری ها در احــکام و گفتارهــای علمــاء مســلمان در 
قــرون اخیــر را ندیــده گرفــت؛ یکــی از دوســتان می گفــت کــه احــکام و گفتارهــای 
فقهــا در قــرون اخیــر اکثــرا مردانــه بــوده اســت و بــه نفع آنــان... حــاال اینکــه در چه 
حــد درســت اســت مــن نمی دانــم ولــی نمونه هایــی از صحــت ایــن گفتــار وجــود 
دارد کــه در مقــال نمی گنجــد در ادامــه منابــع مطالعاتــی و کتبــی معرفــی می شــود 
کــه عاقمنــدان می تواننــد بــه آنهــا مراجعــه نماینــد. مــا در تاریــح شــاهدیم کــه هر 

چــه از صــدر اســام فاصلــه می گیریــم ایــن تحجرهــا بیشــتر شــده اســت... شــهید 
مطهــری در ایــن بــاره ســخن جالبــی دارنــد، ایشــان می گوینــد بنــده در تاریــخ کــه 
نــگاه می کنــم نــگاه عــوام بــه مســئله زن یــک نــگاه حــق و واالیــی نبــوده اســت، 
نــگاه علمــاء مســلمان یــک درجــه باالتــر از عــوام بوده اســت، نگاهــی کــه از روایات 
و احادیــث منتقــل می شــود نیــز یــک درجــه باالتــر اســت امــا بــه علــت وجــود 
امــکان تصــرف غیرمعصــوم بــاز هم تحــت تاثیر بــوده اســت و قــرآن را بنــده در اوج 

یافتــم در نــگاه به عظمــت و شــکوه »زن«
    

ــان« در دهه هــای  ــادی در زمینــۀ »عظمــت، حقــوق و جایــگاه زن     مطالعــات زی
اخیــر صــورت گرفتــه اســت و کتــب زیــادی نیز بــه نــگارش درآمــده اســت، در اینجا 

بــه چنــد مــورد از کتــب و منابــع خــوب در ایــن زمینــه اشــاره می کنیــم.

   1- اندیشکده »مطالعات راهبردی زنان«
ــا و  ــود نگرش ه ــت:» وج ــرده اس ــی ک ــه معرف ــود را اینگون ــکده خ ــن اندیش    ای
نگارش هــای متفــاوت و گاه کامــاً دوســویه در موضــوع زنــان و نیــز نظریه  پــردازی 
اقشــار علمــی جامعــه بــر اســاس ســایق و تجــارب شــخصی خــود باعــث گردیــده 
تــا مســائل زنــان بــه صــورت متفــاوت و متناقــض مطــرح شــود، کــه ایــن خــود 
مشــکلی بــر مشــکات جامعه زنــان افــزوده و عمــًا مســائل آنــان را در انبــوه ایهام 
ــدگاه اســام  ــزوم طــرح دی ــا ل ــن مهــم همــراه ب ــرار می دهــد. درک ای و ابهــام ق
ــا در  ــد ت ــبب ش ــی، س ــب متعال ــن مکت ــگان ای ــه های دانش آموخت و آراء و اندیش
یــک حرکــت علمــی- فرهنگــی در راســتای طــرح چالشــی مســائل زنــان و  ارائــه 
جایــگاه زن و شــئونات مختلــف وی در عرصه هــای ســه گانه انســانی، خانوادگــی و 
اجتماعــی از منظــر اســام، »شــورای فرهنگــی- اجتماعی زنــان و خانواده« وابســته 
بــه »شــورای عالــی انقــاب فرهنگــی« در پاییــز ۱۳۷۷ اقــدام به تأســیس و انتشــار 
فصلنامــه »کتــاب زنــان« بــا محوریــت موضــوع زن از منظــر جامعه شناســی، فقه و 

حقــوق و  مبانــی و معــارف نمایــد.
   ایــن فصلنامــه  در نهایــت از ســال ۱۳۸۷ بــه بعد با کســب امتیاز علمی-پژوهشــی  
از وزارت علــوم ، تحقیقــات و  فنــاوری از چهلمیــن شــماره  خــود بــا  تغییــر نــام  به» 
مطالعــات راهبــردی زنــان«  در دســت انتشــار اســت و در پایــگاه اســتنادی علــوم 

جهــان اســام )ISC( نیــز نمایــه می گــردد.«
ــه  ــر فصل نام ــت؛ ه ــده اس ــر ش ــه منتش ــن فصل نام ــماره از ای ــون ۹۴ ش ــا کن ت
دارای چندیــن مقالــه پرمحتــوا و محققانــه اســت کــه مخاطــب را بــا منطــق خویش 
همــراه می ســازد؛ از کارهــای بســیار ارزشــمند ایــن اندیشــکده، انجــام پژوهش هــای 
میدانــی مختلــف و داشــتن رویکــرد علمی، منطقــی و نخبــه وار در حل مســائل زنان 
و خانــواده می باشــد کــه باعــث تمایز ایــن اندیشــکده و خروجــی هــای محتوایی آن 

بــا ســایر محققــان و مطالعاتشــان می باشــد.
JWSS.IR :نشانی سایت

   2- محصــوالت ریحانــه وبســایت »حفــظ و نشــر آثــار آیــت اهلل 
ــه( ــی خامنه ای)مدظل العظم

ــت  ــا محوری ــذاب ب ــانه ای ج ــای چندرس ــاب و محتواه ــه نشــر کت ــن درگاه ب    ای
ســخنان رهبــر معظــم انقــاب در خصــوص مســائل مربــوط بــه تربیــت فرزنــد، 
چالش هــا و ظرفیت هــای خانــواده، بایدهــا و نبایدهــای روابــط همســران و جایــگاه 

ــردازد. ــان می پ ــی و انســانی زن ــوی، اجتماع معن
   3- کتاب »زن در آیینۀ جمال و جالل« آیت اهلل جوادی آملی

   4- کتاب »قدرت و شکوه زن« حجت االسالم پناهیان
   5- کتاب »روابط متکامل زن و مرد« استاد علی صفائی
   6- کتاب »زن و چالش های جامعه« امام موسی صدر

   7- کتاب »جایگاه زن در اسالم« شهید بنت الهدی صدر




