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بخوانید و  “زن”  جهانی  حقوق   بنویسید 
استانداردهای متناقض

 در چند روز اخیر، خبر حذف ایران از کمیسیون
شاهد را  موافق  رای  نه  و  بیست  با  زن   مقام 
 بودیم؛ زنی که جایگاه او باید مطابق نّص صریح
 اصول راهنمای این سازمان صرف نظر از ملیت،
همه در  یافته،  ارتقا  مذهب  یا  زبان   نژاد، 
 زمینه های فعالیت انسانی با مردان برابر بوده و
در نهایت هیچ گونه تبعیضی را متحمل نشود

 با این حال این سازمان در عمل دغدغه مندی
 حقیقی و بی طرفی خود نسبت به مقام و جایگاه
 زن را به صورت سیستماتیک نقض کرد و در
 راستای اهداف کدخدای مدعی، به شاخص های

مندرج در اسناد بین المللی وقعی ننهاد
سازمان زن  مقام  کمیسیون  حقوقی،  نظر   از 
 ملل، از بازیگران سیاستگذار در زمینه حقوق
در دفعات  به  تاکنون  و  شده  محسوب   زنان 
کنوانسیون های تصویب  و  طراحی   فرآیند 
مختلف جهانی و منطقه ای نقش داشته است

و بی سابقه  اقدام  یک  در  نهادی  چنین   حال 
 غیرقانونی مبنی بر حذف ایران، نشان داد که
 همچون شورای حقوق بشر، به ابزاری سیاسی
و شده  تبدیل  غربی  کشورهای  دست   در 
 سطحی ترین کارکرد های خود را از دست داده

است
 ماجرا از آنجا آغاز می شود که آمریکا و متحدان 
 غربی آن که طی چند ماه گذشته به طور آشکار
 از اتفاقات داخلی ایران حمایت کرده و به اذعان
 برخی از دولت مردان خود اغتشاشات را هدایت
پیش نویس طرح  با  می کردند،  خط  دهی   و 
 قطعنامه ای جهت پایان دادن به عضویت ایران
 و تالش برای تصویب آن پازل دخالت های خود

را تکمیل کردند
خیمه عروسک های  از  ماجرا  این  در   آمریکا 
 شب بازی بسیاری برای به کرسی نشاندن حرف

 دانمارک و انگلیس، افزایش قاچاق دختران و
 زنان به کشورهای غربی با هدف سوء استفاده و
زنان اسفناک  وضعیت  جنسی؛   بهره.کشی 
 پناهجو در کمپ های مهاجرپذیر  و... نیز تنها
 چند مورد از مصادیق عدیده  تضییع حقوق زنان
که نمونه هایی  می شود؛  شامل  را  غرب   در 
 کمیسیون مقام زن به کلی چشم خود را برروی

آنها بسته است
 اینها در حالیست که جمهوری اسالمی ایران
 طی چهار دهه سعی بر ارائه نمونه موفق الگوی

  سومی از زن به جهانیان داشته است
 زنی که، ماهیت خود را تقلیل به عناصر مادی
 نداده، فارغ از تعاریف غربی عنصری بی نقش در
 تاریخ سازی نبوده و جنسیت وی بر انسانیتش
ایدئولوژی های از  فارغ  زن  این   نمی چربد . 
 سکوالر غربی و شرقی عالوه بر اینکه در خانواده
مرکز و  متن  در  است،  تاثیرگذار  و   شریف 
اسم به  و  داشته  حضور  اجتماع  و   سیاست 

آزادی، مورد ظلم و تحقیر قرار نگرفته است
 همچنین فارغ از انگ فمنیسم سازماندهی شده،
زن هویتی  استقالل  که  کنیم  تاکید   باید 
و سیاسی  قدرت  استغنای  برای   مسلمان، 
 اجتماعی الزم است. این استقالل با تمرکز بر
 ذهن و برچسب های انتزاعی و درونی محقق
 نشده و الزم است که با ایجاد نهادهای مستقل
غنی سیاسی  قدرت  تا  بخشید  اعتبار  آن   به 
 گردد و زن به مثابه مولفه  ای هم سو با اجتماع و
 سیاست  نقش پررنگ خود را ایفا کند. از این
 طریق ساختار و نظام سیاسی همراه با به کارگیری
 الگوی سومی از زن، کارکرد مناسب پیدا کرده و
 بنابراین توانایی قضاوت و محکوم کردن دولت های
 دیگر را دارد؛ پس ذیل این نظام، ویرایشگر تحجر
 شرقی، نظم سیاسی استعماری و محکوم کننده
زن! مقام  کمیسیون  متناقض   استاندارد های 

کسی جز زِن مسلمان ایرانی نیست

به نام زن

یادداشتی تحلیلی پیرامون حذف ایران از کمیسیون مقام زن سازمان ملل
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نازنین همچون  افرادی  کرد؛  استفاده   خود 
را ایران  علیه  آمریکا  تحریم های  که   بنیادی 
 همچون شیمی درمانی دانسته و وجودشان را
 ضروری تلقی کرده و یا شیرین عبادی که در
 لباس صلح طلبی به عنوان فعال حقوق بشر علناً
 از تجزیه سیاسی ایران حمایت کرده و نیز افراد
 دیگری از این قشر، که همگی چیزی جز ابزار و
 نان خوران ویژه آمریکا در قالب سلبریتی های

موفق! نیستند
 همه اینها درحالیست که  مطابق اسناد حقوقی،
 هیچ سازوکار و گواهی ناظر به حذف یک کشور
 از کمیسیون مقام زن در سازمان ملل وجود
 ندارد، به عبارتی عضویت ایران که با رای اعضای
 همین شورا در سال ۲0۲1 و برای یک دوره
پایان به  اکنون  نمی توانست  بوده،   چهارساله 

برسد
 حال سوال اینجاست که این کمیسیون چگونه
 بدون توجه به تبعات حقوقی این اقدام  برای
 سایر اعضا بدعتی بی سابقه را بنا نمود و بیش از
را ملل  سازمان  پارادوکسیکال  چهره   پیش 

نمایان کرد
 تصمیم گیری سیاسی این نهاد علیه ایران در
منفی کامال  نگاه  علیرغم  که  است   حالی 
 عربستان سعودی نسبت به زنان، چنین نهادی
محروم آن  در  عضویت  از  را  ریاض  کنون   تا 
 نکرده است. از سوی دیگر، نهادهای این چنینی
 تاکنون هرگز علیه جنایت های بی شمار رژیم
در کودکان  و  زنان  قبال  در   صهیونیستی 
 سرزمین های اشغالی در طول چند دهه تجاوز
 و اشغالگری این رژیم، موضعی محکم و بازدارنده

اتخاذ نکرده است
در زنان  قتل  و  خانگی  خشونت های   افزایش 
 اروپا، عقیم سازی اجباری زنان معلول، مهاجر و
آزار نژادی،  اصالح  با هدف  نژاد خاص   دارای 
 جنسی 60 تا 100 درصد زنان آلمان، فرانسه،
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 در پایان می توان گفت؛ چنین اقدامات جهانی و
 اسفناک از سوی سازمان ملل و کشورهای عضو
 آن، نه تنها جای تعجب ندارد بلکه کامال آشنا و
حوادث دیدیم  آنکه  حال  بوده اند؛   مشخص 
 داخلی اخیر کشورمان بازیچه ای مناسب برای
 تکمیل اقدامات قهری آنها و تالش  برای انزوای
دوگانه، استاندارد های  اینگونه  بود.   ایران 

شماره هفتم

 مضحک و جانبدارانه  دولت های عضو نه تنها  
سرکوب را  جهان  در  زن  وجودی   ماهیت 
در ملل  سازمان  بودن  بازیچه  بلکه   می کند، 
 اهداف سیاسی باالدستان خود را آشکار ساخته
 و اعتبار عالی ترین مرجع رسمی در حوزه زن را
 بیش از پیش تضعیف می سازد. همچنین این
فرهنگی تنوع  اخیر  دهه های  طول  در   نهاد 

 جهانی را نادیده گرفته و برخالف اسناد حقوقی،
ملیت و  کشور  هر  برای  را  واحدی   رویه های 
 اتخاذ کرده است، بنابراین روزی که دولت های
 دیگر اهداف سیاسی خود را دنبال کرده و از
زن مقام  کمیسیون  حقوقی  مفاد  از   بسیاری 

چشم پوشی کنند دور نیست

اولین تهران«  محالت  »جوانان  نام  با   اکانتی 
در منتشر کرد.  ماه  مهر  اوایل  در  را   توییتش 
یازدهم در  منتشرشده  یک،  شماره   اطالعیه 
 مهرماه، آمده باتوجه به اینکه »هیچ فرد یا گروهی
 هنوز سازماندهی مبارزات مردم دلیر را بر عهده
 نگرفته است، ما جمعی از جوانان شهر تهران
را مبارزات  دستورالعمل های  می کنیم،   تالش 
 اعالم کنیم« و در ادامه هم آورده اند که فعالیتشان
 تا زمانی که فرد یا گروهی شایسته و مسئولیت پذیر
نباشد، ملی«  »خروش  این  راهبری   عهده دار 
شروع به ظاهر  نقطه  این  بود.  خواهد   ادامه دار 
 داستان جوانان محالت تهران است و پس از آن
 از طریق اطالعیه هایی که شمار آن ها تا امروز، و
اطالعیه به ۳0  تقریباً  ماه،  از گذشت ۳   پس 
 رسیده است، سعی کرده اند اعتراضات خیابانی را
 سازماندهی کنند. مضمون این اطالعیه ها گاه
و اعتراض  آتِی  برنامه های  درباره   اطالع رسانی 
 اعتصاب بوده و گاه هشدار به نیروهای مسلح و
 هواداران حکومت و گاهی هم امان دادن به آن ها
 برای فردای پس از انقالب. این کمیته ها هم زمان
 در اکثر شهرهای ایران اعالم موجودیت کردند.
 قابل توجه است که این کمیته ها و تالششان
 برای هدایت و کنترل آشوب ها به شدت توسط
ایندیپندنت فارسی تبلیغ اینترنشنال و   ایران 
 می شدند. این کمیته در اطالعیه هایش درصدد

 عادی جلوه دادن خشونت و تنفر و وحشیگری
 است و سعی می کند چنین القا کند که دیگر
 هیچ راه برگشتی نیست و باید تا سقوط حکومت
 ادامه داد. درواقع سعی بر این است که، با وعده
برای بماند.  ملتهب  فضا  نهایی«،   »پیروزی 
 شناخت بیشتر این گروه باید در سروشکل و
 ادبیات این فراخوان ها توجه کنیم و البته مضمون
 و محتوای آن ها را مورد بررسی قرار دهیم. در
 اطالعیه های ابتدایی، آن ها خود را جوانان مبارز

هامن جوانان محالت

واکاوی فراخوان های متعدد و اهداف ذیل آنها در پوشش نمادین جوانان محالت تهران
الهه اکبرزاده 
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 محالت تهران معرفی کرده بودند، اما در ادامه
 ادبیات اطالعیه هایشان گاهی جنبه تشویق به
 مبارزه از سوی ناظرانی بیرونی به خود می گیرد:
 »تعظیم می کنیم بر شهامت شما جوانان، شما
 قهرمانان بی سالح که یازده روز  مقاومت کردید«.
در حضور  به  مردم  اطالعیه،  همین  ادامه   در 
 خیابان ها -پیاده یا با ماشین- و انجام حرکات
درون از  شعاردادن  یا  بوق زدن  مثل   اعتراضی 
 خانه ها تشویق شده اند. در اطالعیه شماره 7 برای

.
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 اولین بار از کارمندان و اصناف خواسته اند تا به
 موج اعتصابات بپیوندند. اطالعیه شماره ۹ که
 عنوانش شجاعت برای وطن بود، باز هم چند
 نکته تکراری برای مبارزه را گوشزد کرده و در
 ادامه گفته است که »باتوجه به گستردگی قیام
 ملی، نهادهای امنیتی پتانسیل کافی برای بازیابی
 کامل اطالعات را ندارند زیرا اکثر پرسنل ستادی
صورت در  پس،  خیابان اند  در  سرکوب   برای 

 بازداشت، اصل انکار از ریشه درمورد حضور در
 تظاهرات را فراموش نکنید« در اطالعیه دهم   
 برای اولین بار از ایرانیان خارج از کشور خواسته اند
 که در کنار مردم ایران باشند و در اطالعیه  فوری
 1۵ اکتبر از مردم خواسته با حضور در اطراف
انسانی و فاجعه  بروز یک  از  مانع  اوین   زندان 
 »تکرار تراژدی سینما رکس شوند«. اطالعیه 1۲
 با سروشکلی جدید و لوگوی اختصاصی منتشر
نام مردم  پرتکرار  پرسش های  به  پاسخ  و   شد 
 داشت. در این اطالعیه جوانان محالت تهران
 آیین خود را انسانیت، حقوق بشر، دموکراسی و
 وطن پرستی عنوان کرده و اعالم کرده اند که در
برنامه شان  داخل کشور حضور دارند. گفته اند 
 برای فردای براندازی برگزاری رفراندوم و تسلیم

.در برابر خواست اکثریت است
 اگر این گروه صرفاً گروهی از جوانان محالت -آن
 هم فقط در تهران- هستند و هیچ ادعایی برای
 رهبری ندارند، چگونه صالحیت برگزاری رفراندم
 را در خود می بینند؟ در پاسخ به سؤال »شما
 مشروطه خواه هستید، جمهوری خواه یا چی؟«
 هم گفته اند: ما برآیند شما هستیم که در کنار

            هم جمع شدیم برای یک هدف بزرگ
 در اطالعیه 1۳ از اعتصاب کارکنان صنایع نفت
و تشکر شده  و هفت تپه  گاز  و  پتروشیمی   و 
 ایرانی های خارج از کشور به کمپین اخراج سفرا،
 تظاهرات مقابل سفارتخانه های ایران و تظاهرات
 ۳0 مهر در برلین دعوت شده اند. اطالعیه شماره
 14 از هر اقدام ابتکارآمیز در ضربه زدن به نظام
 استقبال کرده و اولین بار است که این گروه در
از  کنار کارشکنی مدنی و مبارزه مشروع علناً 
 مبارزه تهاجمی و خرابکاری شرافتمندانه سخن

 می گویند. بیانیه شماره ۲0 دعوت به اعتصاب در 
 روزهای ۲4 و ۲۵ و ۲6 آبان است. عدم پرداخت
 قبض های آب و برق و گاز، خودداری از انجام
تحریم روزها،  این  در  بانکی  عملیات   هرگونه 
آگهی به صداوسیما   خدمات شرکت هایی که 
 می دهند و تعطیلی مغازه ها از توصیه های این
منتشر لیستی  هم  بعدتر  کمی  است.    بیانیه 
جام روزهای  در  که،  شرکت هایی  از   کرده اند 

  جهانی، در صداوسیما آگهی داشتند
 اطالعیه ۲4 آشکارا به تهدید و تحریِم »آن ها که 
 با مردم همراه نمی شوند« می پردازد، حتی اگر
 خودشان از مردم باشند. در این بیانیه به مردم
 می گویند که باید با این »روش کم هزینه« انقالب
 را همراهی کنند و منتظر راهکارهای تنبیهی این
 کمیته برای کسانی که در 14 آذر با اعتصابات

همراهی نکردند باشند
 در اطالعیه ۲6 گفته اند باید از هر طریق ممکن
 نهادهای حقوق بشری و مقامات سایر کشورها را
 متوجه کرد که اقدام عملی فوری برای توقف
 جمهوری اسالمی ضروری است. چگونگی این

 توقف و نتایج آن بر زندگی مردم مورد سوال 
نیست

 در مجموع و گذشته از مباحث محتوایی باید
 گفت فرهنگ نگارشی، حتی به کاربردن برخی
 کلمات و جمله بندی ها در این اعالمیه ها یادآور
 اعالمیه های سازمان منافقین در اوایل انقالب
 است. هماهنگی تقریبی این کمیته ها در تمامی
 شهرها نشان می دهد که آن ها یک مرکز کنترل
این صاحب نظران  از  بسیاری  دارند.   مشترک 
 فعالیت ها را مشابه فعالیت هسته های مقاومت
 دهه شصت می دانند . آنچه آن روزها عملیات
 ایذایی نام داشت امروز خرابکاری شرافتمندانه
 خوانده می شود. کارهایی مثل ریختن چسب در
 قفل مغازه ها، شعارنویسی، پنجرکردن الستیک
 ماشین افراد مربوط به حکومت، شناسایی نفرات
و امکانات  در  خرابکاری  و  با حکومت   مرتبط 
داده جلوه  مبارزه  نوعی  همگی   تأسیسات 
 می شوند، درست مشابه آنچه منافقین در دهه

شصت انجام می دادند
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 بررسی جایگاه آزادی بیان در اسالم و قانون اساسی )اصل ۲4( و ارتباط آن با نقض آزادی بیان توسط سخنان بی محتوا و بی منطق 
 زینب حق جو 

 زبانی یا نوشتاری موارد مذکور از نظر قانونی محل
اشکال بوده و دارای پیگرد می باشد

 برای بررسی و تبیین عقالیی اصل فوق الذکر باید
 اشاره کنیم که با توجه به اختیار بشر و وجود
یا و  قانونی  یا  عقیدتی  لحاظ  از  بزهکار   افراد 
 اخالقی، اگر آزادی بیان برای همگان به صورت
 مطلق اجرا شود به معنای نقض حقوق مسلّم
 افراد یک جامعه است! چرا که یکی از اساسی
 ترین حق های مردم آن است که اخبار و اطالعات

را مطابق با واقع دریافت نمایند
 حال آنکه بزهکاران عقیدتی، قانونی و اخالقی که
 الزاماً در قانون برای آنان جرم انگاری نشده است
فرصت بیان  آزادی  شرط  و  بی قید  اجرای   با 
 می یابند تا مطالب خود را با جعل و تحریف به
انتقال دهند و مانع آن شوند که مردم  مردم 
 حقیقت یک مسئله را بدانند. ممکن است این
 سوال مطرح شود که فساد عقیده یک شخص
 چگونه موجب می شود که وی الزاماً در اخبار و
 اطالعات دروغ بگوید؟! از آنجایی که افراد فاسد
 العقیده هیچ تعهدی به یک نظام اسالمی ندارند،
 امکان اینکه با کوچک ترین تطمیعی علیه نظام
 دست به جعل، دروغ و یا تحریف بزنند بسیار
 باالست. چه بسا این افراد به لحاظ ایدئولوژیکی
 مخالف نظام اسالمی باشند، که در آن صورت
 اقدام محدود کردن آزادی بیان به نحوی که افراد
 فاسد العقیده یا مخالف نتوانند سخن خود را ابراز
 کنند، اقدامی پیش دستانه محسوب می شود که
است عقالیی  کامالً 
بیان به آزادی  افرادی که معتقد  از   آن دسته 
 بی قید و شرط هستند، در واقع فرصتی را برای
 دروغگویان، جعاالن، محرفان و بزهکاران عقیدتی
 فراهم می کنند، تا بتوانند مطالب غیرواقعی خود
 را به این بهانه به گوش مردم برسانند. همچنین
 ممکن است این سوال مطرح شود که جامعه
 مدافع جمهوری اسالمی نیز این آزادی را دارد

توسط آمده  بوجود  شبهات  و  اشکاالت   تا 
چرا حساب  این  با  دهد.  پاسخ  را   مخالفانش 
 جمهوری اسالمی اقدام پیش دستانه کرده و خود
 را از این فرصت برابر برای دفاع محروم می کند؟
زمانی فرض  این  که  بگوییم  باید  پاسخ   برای 
 صحیح است که طبق پیش فرض سوال برای
 مدافعین جمهوری اسالمی فرصت دفاع وجود
 داشته باشد، اما هنگامی که هیاهوی رسانه ای
از بیشتر  به شدت  اسالمی   مخالفان جمهوری 
به صورت و  است  اسالمی   مدافعان جمهوری 
 شبانه روزی مشغول طرح و القاء شبهات و اکاذیب
 خود هستند، درواقع به جهت آنکه این دسته
 هیچ گونه قید و بند اخالقی در این مصاف ندارند،
به شبهات  القاء  و  اطالع رسانی  در   همیشه 

مخاطبان از مدافعان جلوتر هستند
 به عبارت دیگر، همیشه پاسخ دادن، دفاع کردن
 و اثبات جعلی بودن اخبار، از دروغ گفتن و جعل
موجب مسئله  این  و  است  زمان برتر   کردن، 
 می شود تا دروغگویان خزعبالت خود را درنگاه

جامعه مقبول جلوه دهند
 با تاکید بر اینکه اخیراً شاهد التهاباتی در فضای
و جوانان  نوجوانان،  از  جمعی  بودیم،   کشور 
دانشجویان را دیدیم که در محیط های آموزشی -
 فرهنگی و دانشگاه ها به بهانه آزادی بیان در میان
 شعارهایشان از محتواهای توهین آمیز استفاده
فحاشی به  اوقات  گاهی  حتی  و   می کردند 

می پرداختند
و کمال و دنبال رشد  به  ما   بدون شک همه 
اما امور کشورمان هستیم.   پیشرفت و اصالح 
 نباید جایگاه انتقاد را با توهین اشتباه بگیریم.
 بحث فحاشی به بهانه آزادی بیان موضوعی است
 که دشمنان این کشور به آن متوسل شده  و
این مردم  تک تک  بین  تفرقه  ایجاد   درصدد 

مرزوبوم هستند
 هر کس که ادعایی را در فضای عمومی مطرح

 از دیرباز است که مفهوم آزادی محل اختالف
 ملت هاست. یکی از مصادیق مهم آزادی مفهوم
نیز بوم  و  این مرز  بیان” است که در   “آزادی 
 تبدیل به مسئله ای شده که محل نزاع مکاتب

   فکری و حتی عامه مردم قرار گرفته است
 شاید اولین جرقه های این درگیری را بتوان در
آزادی از  کرد.  مشاهده  مشروطه   دوره 
 جراید)مطبوعات( در نقد افعال دربار و اطرافیان
 گرفته تا نوع حرکت و مشی سیاسی گروه های

مختلف در آن دوره
 حال می خواهیم دیدگاه قانون اساسی در این
 زمینه را که مبتنی بر شرع مقدس اسالمی است
 مورد بررسی قرار دهیم. مطابق اصل۲4 قانون
 اساسی، نشریات و مطبوعات در بیان مطالب
 آزادند مگر آنکه مخل به مبانی اسالم یا حقوق
معین قانون  را  آن  تفصیل  و  باشند   عمومی 

می کند
 در ابتدا باید مقصود قانون گذار از مبانی اسالم را
و معرفت  هر  شامل  اسالم”  “مبانی   دریابیم. 
 گزاره ای اعم از اعتقادات، اخالقیات، احکام و نیز
 مقدسات و شعائر و مناسک دین است که از
 لحاظ حوزه حکومت و شمول متصف به وصف

ضروری است
 سپس باید مفهوم حقوق عمومی را متوجه شویم.
و حقوق  از  منصرف  عمومی”  “حقوق   مفهوم 
 آزادی های مردم در فصل حقوق ملت می باشد و
 با توجه به مشروح مذاکرات قانون اساسی این
 مفهوم به مصادیقی همچون امنیت، نظم عمومی،
 اخالق حسنه، وحدت و انسجام ملی، استقالل،
و ارزش ها  عمومی،  منافع  عمومی،   مصالح 
و... اشاره دارد که به کلیت  احساسات جامعه 
 جامعه معطوف است و فارغ از حقوق تک تک

افراد و دولت می باشد
 باتوجه به مسائل مطرح شده، هرگونه تهدید

به بهانه آزادی
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 هوای آلوده ... واقعیت نفس گیری که این روزها
 همراه لحظه های زندگیمان شده است و انگار
 آمده تا نفس شهرمان را تنگ کند. اما چرا کسی

برای این نفس تنگ شهر کاری نمی کند؟
 اولویت مهار آلودگی هوا با اولویت تنفس هم تراز
نگاه در  را  آن  نمی توان  که  امری   است؛ 
 سیاستمداران کشور دید. اگر به سراغ مجلس و
را سیاست هایی  برویم  اجرایی   دستگاه های 
 می بینیم که یا تصویب شده اند و یا در حال اجرا
 هستند و چه بسیار چشم نوازند! سیاست هایی
 مرتبط با سوخت همچون حذف سرب از بنزین
 و اجرای طرح کهاب) کاهش، هدایت، انتقال و
 بازیافت بخار بنزین(، سیاست های خودرویی مثل
و فرسوده  خودروهای  سوخت  سهمیه   حذف 
موتورهای تولید  ارتقای  الزامی   استانداردهای 
 خودرو، سیاست های حمل و نقلی مانند توسعه
 خطوط ریلی درون شهری و ورود تاکسی های
 هیبریدی و یا اجرای طرح آسمان آبی، زمین

پاک و
کالن شهرهای در  سیاست ها  این  از   بسیاری 
 جهان موفق عمل کرده اند مانند توکیو، پکن،
 مکزیکوسیتی و ... و سّر موفقیتشان در پاسخ به
 مطالبات مردمی و اجرای اقدامات دولت هایشان
زیست  محیطی معاهده های  چارچوب   در 

 بین المللی است
 اما چرا در ایران با وجود این سیاست های مهم و
 متعارف برای مهار آلودگی هوا همچنان با این

نفس تنگی مبهم شهر 

آسیب شناسی سیاستگذاری های مهار آلودگی هوا با ارائه برخی راهکارها
فهیمه حجتی نژاد، دانشجوی ارشد سیاستگذاری عمومی
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 کند باید نسبت به آن مسئولیت داشته باشد و
 اگر تهمتی مطرح می کند باید بتواند ثابت کند. با
و بیان، نمی توان تهمت زد  آزادی  به   تمسک 
 مصون بود؛ حال آنکه برخی شعار زن، زندگی،
 آزادی سر می دهند در صورتی که سطح آزادی
 بیان موجود در کشور ما به گونه ای است که در

و ندارد  وجود  آمریکا  و  اروپایی   کشورهای 
 سردمداران این کشورها به دروغ ادعای وجود

آزادی بیان می کنند
 در نتیجه اینکه از ابتدا با استفاده از راهکارهای
 قانونی فرصت بمباران و تهاجم اخبار جعلی به
 ذهن مخاطب توسط افراد دروغگو گرفته شود،

 اقدامی عاقالنه است تا امنیت روانی جامعه به 
 بهانه آزادی بیان به خطر نیفتد و هر دروغ گویی
 نتواند با توسل به کلیشه “آزادی بیان” اکاذیب

خود را با خاطری آسوده منتشر نماید
.
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 پدیده مواجه هستیم؟ به نظر می رسد نهادهای
 دخیل در امر سیاست و سیاستگذاری، زوایای
 دیگر این بحث هستند. الزمه هر سیاستگذاری،
 نگرش کنترل مستمر و آینده اندیشی است که
 حاصل آن، حل هوشمندانه، کارآمد و درست آن
 خواهد بود. با بررسی نوشتارهای علمی و تحلیل
 محتوای دیدگاه های مسئولین، به شکاف عمیق
سازی  پیاده  بر  نظارت  و  سیاستگذاری   میان 
عدم سّر  همان  این  و  می رسیم   راهکارها 

موفقیتمان است
 آسیب های سیاستی در حوزه مهار آلودگی ها
و ضعیف  بسیار  نظارت  مانند:  اند   فراوان 
 غیرسختگیرانه در نحوه پیاده سازی سیاست ها،
از محیط زیست  توسط  عدم حمایت کیفری 
 نظام قضایی، فقدان مشوق های اقتصادی، عدم
عدم زیستی،  محیط  طرح های   جذاب سازی 
 تامین بودجه این طرح ها در حیطه عملکرد آنان،

 تشکیل کمیته های اضطرار به جای کمیته های ، 
 تدبیر، الگوبرداری های غیرهوشمند و غیر خالقانه

و نقیصه های فنی و زیرساختی
تحقیقات تحت  راهکارهایی  به  می توان   البته 
این رفع  برای  سوگیری  بدون  و   کارشناسی 
 آسیب های سیاستی دست یافت. در این زمینه
 نخبگان علمی رویکردهای سیاسی را پیشنهاد
 کرده اند که باید با نظارت جدی بر نحوه اجرا با
 استفاده از ظرفیت مردمی و ارزیابی مستمر آنها

همراه باشد
 از جمله این راهکارها می توان به بازنگری ساختار
 سیاستگذاری سازمان حفاظت از محیط زیست
 برای مبارزه با آلودگی هوا بر اساس اقتضائات
 کشور، واگذاری تولیت حفاظت از محیط زیست
فرا به صورت  نظر حاکمیت  زیر  نهاد   به یک 
 جناحی، استفاده از تجارب جهانی با تاکید بر
 شرایط بومی کشور، راهکارهای تطبیقی با تاکید

 بر درس آموزی از تجارب موفق و ناموفق جهانی
 و  نگاه یکپارچه و جامع به آلودگی هوا توسط

نهادهای مختلف اشاره کرد
زمستانی و  تابستانی  تعطیالت   سازماندهی 
 محصالن، مصرف بودجه در توسعه حمل و نقل
 پاک به جای کنترل آلودگی مانند ساخت فیلتر
از مثال هایی  نیز  بنزین سوز  خودروهای   برای 

کاربرد این راهکارها می باشند
 پس با نگاهی دقیق تر می توان فهمید که با وجود
 رهیافت ها و سیاست های قانونی بسیار و متنوع،
 تا زمانی که دولتمردان و سیاستگذاران، مجدانه
 برای اجرای تمام و کمال این سیاست ها و ایجاد
 زیرساخت های آن، قدم برندارند، نمی توان امیدی
 به رفع این معضل داشت؛ همچنین نیل به این
 هدف مطالبه مردمی و نظارتی سختگیرانه و

.بی چون و چرا از سوی مردم را می طلبد

 فعال خربی نیست

نقدی بر عملکرد مسئوالن در زمینه فیلترینگ و کسب وکارهای آسیب دیده مردم 
حسنا فارسی

اینترنت و  محدودسازی، پایین آوردن سرعت 
 فیلتر شبکه های اجتماعی با گذشت مدتی از
 اعتراضات و تبدیل آنها به اغتشاش آغاز شد. هر
و اپوزیسیون  فعالیت های  به  توجه  با   چند 
 رسانه های معاند در پلتفرم ها و شعله ورتر کردن
 آتش اغشاشگران، فیلترینگ کاری به جا به نظر
 می آمد، اما حال با گذشت بیش از سه ماه از
اقدامات کردن  فروکش  و  جریانات   شروع 
 خرابکارانه، نه تنها فیلترینگ رفع نشده بلکه
 حتی تصمیم جدی و قطعی برای دائمی شدن یا
 نشدن فیلترینگ گرفته و اعالم نشده است؛ آن
با می دهد  نشان  آمارها  که  وضعیتی  در   هم 
 افزایش روند فیلترینگ حدود هشتادونه درصد از
 کاربران ایرانی با استفاده از فیلترشکن به اینترنت
 بین الملل متصل می شوند؛ همچنین متاسفانه
 مسئوالن در دایره فیلترینگ جای ندارند و به

 راحتی در شبکه های اجتماعی فعالیت کرده و
توئیت می زنند

 نکته مهم دیگر این است که در وضعیتی که با
 استفاده از فضای مجازی جهان تبدیل به یک
 دهکده شده، اینکه بخواهیم مردم را از این مراوده
 محروم کنیم کار اشتباهی بوده و به نوعی تضییع
داخلی اپ های  متاسفانه  است.  آن ها   حقوق 
ما و  می دهند  کاهش  را  ما  جهانی   ارتباطات 
 نمی توانیم مردم را در بستر جزیره ای و به صورت
عرصه از  را  آنان  و  دهیم  پرورش   آکواریومی 
بین المللی محروم کنیم. کشورهای  ارتباطات 
 بسیاری چنین تجربه ای در خصوص استفاده از
 اپ های داخلی را داشتند، اما حاصلی نداشته
 است. همچنین این امر به رابطه مردم با حاکمیت

 آسیب می زند
 انتقال فعالیت مردم از پلتفرم های خارجی به 
 داخلی نیز کاری سخت و مستلزم برابری و رقابت

خارجی  نمونه های  با  داخلی   اپلیکیشن های 
 آنهاست؛ هر چند ما توانایی انجام اقداماتی در این
را چنین چیزی  فعالً  اما خب  داریم  را   راستا 
 مشاهده نمی کنیم. برای مثال در حالی که در
 اکثر کشورهای جهان گوگل، اپل، فیس بوک و
 آمازون برتری دارند، کره ای ها غول های اقتصاد
 دیجیتالی خود را توسعه داده اند. کره جنوبی
 مجموعه ای از سیستم عامل های خاص خود را
 دارد که در دو دهه گذشته به  طور مساوی یا
 بیشتر از سوی مردم این کشور مورد استقبال
 قرار گرفته اند؛ تقریباً اکثر کاربران این کشور از
 پیام رسان داخلی                       استفاده
 می کنند. در مقابل برنامه فیس بوک و اینستاگرام

 هم به عنوان دو برنامه خارجی در این کشور
مورد استقبال قرار گرفته اند 

 مسئله نگران کننده دیگر، به غیر ازاینکه همین
فیلترینگ می تواند باعث عصبانیت مردم و

kakaotalk
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است که کسب آن   اعتراضات جدید شود، 
آسیب میان  این  در  الکترونیک  کارهای   و 
به تا  متاسفانه  شده اند.  متحمل   زیادی 
دقیق آمار  درباره  دولتی  نهاد  هیچ   امروز 
گزارشی کشور  اقتصاد  به  زیان ها  و   ضرر 
غیر منابع  برخی  اما  است؛  نساخته   منتشر 
خسارت های بر  مبنی  اخباری   رسمی 
درآمد اینکه  کرده اند؛  منتشر   زیان بار 
الشعاع تحت  ایرانی  میلیون   ۹ به   نزدیک 
 فلیترینگ قرار گرفته، 4۸ درصد شرکت ها
 اعالم کرده اند که بیش از ۵0 درصد کاهش
کارها و  کسب   از  نیمی  اند،  داشته   فروش 
تومان میلیون   ۵0 باالی  روزانه   گفته اند 
فروش کاهش  از  ناشی  که  داشته اند   ضرر 
اعالم یک پنجم  حدود  چیزی  است،   بوده 
۵00 تا  میلیون   100 بین  که   کردند 

 میلیون متضرر شده اند و
فضای فیلتر  جای  به  باشد  بهتر   شاید 
 مجازی به طور عمومی، همچون کشورهای
راه هایی و  قوانین  دنبال  به  هم  ما   دیگر 

برای مدیریت آن باشیم
 نمونه آن در سیاست مسدودسازی اینترنت
اخالقی عرصه   سه  شامل  که  است   آمریکا 
اقتصادی کودک(،  حقوق  و   )هرزه نگاری 
امنیتی و  مالیات(،  و  تکثیر   )حقوق 
تروریسم( و  ملی  امنیت  داخلی،   )سیاست 
این که  آنجاست  اصلی  نکته   می باشد؛ 
با و  کم نقص  بسیار  شکلی  به   سیاست 
می شود؛ انجام  منفی  احساسات   کمترین 
را تأثیر  کمترین  کاربران،  که  گونه ای   به 
کاهش نارضایتی  و  می کنند   احساس 
 می یابد؛ چرا که اولویت اول در این زمینه،
یا رسمی  دستور  مسدودسازی،  از   پیش 
کردن حذف  جهت  غیررسمی   فشار 
است؛ میزبان  به سکوی  موردنظر   محتوای 
نخواهد کار  در  محتوایی  نتیجه،  در   پس 
 بود که عدم دسترسی به آن توسط کاربر،

ایجاد کند احساس محدودیت 
فضای متعدد  قوانین  از  نظر  صرف   اما 

ابزارهای کاربردی ترین  از  یکی   مجازی، 
دیگر برابر  در  آمریکا  دولت  که   عمومی 
به عادت  خارجی،  شرکت های  و   کشورها 
اهرم است.  تحریم  دارد  آن  از   استفاده 
سانسور متداول  شیوه های  از  یکی   تحریم، 
یا منتقد  رسانه های  مسدودسازی   و 
 ناهمسو با آمریکاست که بدون نیاز به طی
اجرایی فرمان  با  قضایی،  یا  قانونی   فرایند 
 رئیس جمهور آمریکا اجرا می گردد. در این
مالک شرکت  یا  نهاد  آمریکا   چارچوب، 
خدمات سکوی  یا  موبایل  برنامه  یا   وبگاه 
فهرست در  و  نموده  تحریم  را   برخط 
 تحریمی          قرار می دهد. در این حالت،
فعالیت مورد نظر، دولت  با غیرمجاز شدن 
طریق از  وبگاه ها  مسدودسازی   دستور 
 توقیف دامنه )و سرورهای موجود در خاک
صفحات بستن  همچنین  و   آمریکا( 
 اجتماعی در شبکه های اجتماعی آمریکایی
و یوتیوب  اینستاگرام،  توییتر،   )فیسبوک، 

....( را صادر می کند
 این نمونه ها نه به منظور اجرای بی چون
 و چرا و بدون بررسی این سیاست ها ، بلکه

شد.هر آورده  آن ها  از  گرفتن  ایده   برای 
صفحات مسدودسازی  از  نمونه هایی   چند 
به را  مجازی  فضای  در  اشخاص   برخی 
و برانگیز  حساسیت  مطالب  انتشار   دلیل 
که کردیم،  مشاهده  مدرک  و  سند   بدون 

داشتند جای خوشحالی 
به جای محترم  مسئوالن  باید  حال  هر   به 
بیان جمله و  روشن،  و  دقیق  پاسخ   ندادن 
 بسیار کاربردی “دست ما نیست” در مورد
حقیقتاً که  فیلترینگ  چگونگی  و   چرایی 
 در شان خودشان و مردم نیست، فکری به
واضح طور  به  کنند؛  شرایط  این   حال 
وزارت دوش  به  موارد  این   مسئولیت 
برای اقدامی  تاکنون  که  است   ارتباطات 
است، نداده  انجام  سواالت  و  ابهامات   رفع 
دست فیلترینگ  اصل  اگر  که  صورتی   در 
و پیشنهاد  وظیفه  اما  نیست  نهاد   این 
 راهکار دادن برای خروج از این محدودیت
به امیدواریم  پایان  در  اوست.  عهده    بر 
 زودی شاهد اعمال موثر و صحیح و جبران

اشتباهات از سوی آقایان باشیم

...
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مفتح وحدت

بررسی وحدت حوزه و دانشگاه و نقش شهید مفتح در این وحدت به مناسبت بیست و هفتم آذرماه 

فاطمه هاشمی نژاد

.

.

.

.

 مسئله وحدت حوزه و دانشگاه، از سال های 
دغدغه های از  و  توجه  مورد  انقالب  از   قبل 
نهضت این  پیشگامان  و  بزرگان   کلیدی 
اسالم ایده  تجلی  که  وحدتی   بوده است. 
 حقیقی یعنی پیوند دین و دنیا و پیوند دین

و دانش است
از که  کسانی  و  بیگانگان  جانب  از  طبع   به 
سود کشور  آکادمیک  نهاد  دو  این   افتراق 
 می برند نیز سنگ اندازی بسیار شده است. از
قشر دو  هر  از  منفی  تصویر  ایجاد   جمله 
یکدیگر، ذهن  در  دانشگاهیان  و   حوزویان 
دادن نشان  متحجر  و  مانده  عقب   یعنی 
از غرب زده  صورتی  ارائه  و   حوزویان 
 دانشگاهیان؛ یعنی حوزه بر اساس بدبینی به
 دانشگاه و فناوری و دانش جدید پیش برود
 و در دانشگاه ها هم افکار ضد حوزه و دین و
پا بگیرد؛ که نتیجتاً چنین فضا و  روحانیت 
به طرفین  تمایل  عدم  موجب   ذهنیتی 

ارتباط گیری با هم می شود
و شده  سکوالریسم  دچار  کلیسا  غرب،   در 
و علمی  مرجع  تنها  بعنوان  را   دانشگاه 
)چه است  پذیرفته  خود  با  هم سو   آموزشی 
 برای تحصیل دانش دینی چه دانش دنیوی(
 و در میان اهل سنت نیز، نهاد های آموزشی
 دینی مانند االزهر و الزیتونه و قرویین همگی
تحت چیزی  و  شده اند  دانشگاه  به   تبدیل 
 عنوان حوزه علمیه وجود ندارد. در ایران باید
 از هر دو نهاد حوزه و دانشگاه دفاع و هر دو
این دوگانگی  را حفظ کرد، لکن حاد شدن 
 نیز به نوبه خود می تواند تفرقه افکن و مخرب
های دیدگاه  دوگانگی،  این  باب  من   باشد. 
 افراط و تفریطی بسیاری در میان هر دو قشر
مانند دارد  وجود  دانشگاهیان  و   حوزویان 
 اعتقاد به این که حوزه باید گسترش یابد و

علمی  نیازهای  تمام  پاسخگوی  تنهایی   به 
بعنوان حوزه  بالعکس،  یا  باشد   جامعه 
 میراث دار گذشته تاریخ کنار گذاشته شود و
و مدرن  آکادمیک  نهاد  مثابه  به   دانشگاه 
 پیشرفته جایگزین آن شود و... . اینگونه طرز
غلط پیش فرض  این  از  ناشی   فکرها 
 معرفت شناسانه است که وحدت را به معنای

ادغام و یکی شدن این دو نهاد می بینند
از است  عبارت  اصیل  وحدت  که  حالی   در 
 تقارب و همزبانی در مبانی معرفت شناختی،
و دغدغه ها  و  فرهنگی   ارزش های 
 حساسیت های سیاسی اجتماعی، یعنی لزوم
دو این  میان  همراهی  و  ارتباط  و   تعامل 
 مرجع علمی کشور و اینکه حوزه های علمیه
 خود را به تحقق بخشی در عرصه علوم انسانی
 نزدیک تر کنند و علوم انسانی که برآمده از
 دل تفکر اومانیستی و عجین با سکوالریسم

علوم به  است،  لیبرالیسم  و  پوزیتیویسم   و 
 الهی پیوند بخورد. یعنی دانشگاه تقویت کننده
 بُعد معرفت انسانی برای حوزه باشد و متقاباًل
 حوزه نیز به مثابه بازویی برای بُعد االهیت و
دینی جهان بینی  با  تعالی بخشی  و   معنویت 

برای دانشگاه عمل کند
نه بعضاً  سال ها،  این  تمام  در   متاسفانه 
دینی انگیزه های  دانشگاه   خروجی های 
 کارآمد دارند و الهیات فلسفی و جهان بینی و
نه و  شده است  اسالمی  دانشجو   بینش 
کارآمدی الزم در دارای   خروجی های حوزه 
سوال هستند!  اجتماعی  فعالیت های   عرصه 
با درس  یک  در  دانشجو  چرا  که  است   این 
پارادایم با  دیگر  درس  در  و  دینی   پارادایم 
 متضاد و غیر دینی مواجه می شود؟! چرا در
 یک کالس معارف اسالم آموزش داده و در
رویکرد با  انسانی  علوم  دیگر،                کالس 
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 ضد دینی تدریس می شود؟!              
و نظری  باورهای  در  یکسانی  یعنی   وحدت 
 زیربنایی دو نهاد علمی، برای نیل به هدفی
و مکمل  باید  دانشگاه  و  حوزه  یعنی   واحد. 
آرمان های تحقق  برای  یکدیگر   دوشادوش 
 انقالب حرکت کنند. و در این راستا، نیازی
 جدی مبنی بر لزوم تجدید نظر و تحول در
محتواهای آموزشی دانشگاه ها حس می شود
 انقالب اسالمی، مظهر و محصول پیوند حوزه
و مستبد  رژیم  با  مبارزه  است.  دانشگاه   و 
 وابسته پهلوی عاملی بود که این دو نهاد را
 در کنار هم و در یک صف قرار داد. و در این
استاد چون  بزرگانی  مجاهدت های   میان، 
 مطهری و آیت اهلل مفتح تاثیر عمیقی بر این
مفتح اهلل  آیت  داشتند.  یگانگی  و   اتحاد 
اتصالی حلقه  وحدت،  این  پرچمدار   بعنوان 
 میان دو مرجع علمی مذکور بوده و هر دو را
 به نحو احسن راهبری می کردند. ایشان که

 هم دارای تحصیالت حوزوی تا سطح اجتهاد 
 و هم تحصیالت دانشگاهی تا مدرک دکتری
در داشت،  آشنایی  محیط  دو  هر  به  و   بود 
در بدگمانی  و  بدبینی  فضای  که   برهه ای 
 حوزه و دانشگاه نسبت به یکدیگر حاکم بود،
 موفق شد این شکاف و فاصله را که محصول
 استعمار بود از میان بردارد. وی در کالس های
 درس و جلساتش تالش می کرد بی اعتباری
و کند  اثبات  را  غرب  وارداتی   فرهنگ 
ایرانی- اصیل  فرهنگ  و  الهی   ارزش های 
 اسالمی را گسترش دهد و در سخنرانی های
دانشکده در  جماعت  نماز  از  بعد   ارشادی 
 الهیات، بر جذب جوانان به مسائل مذهبی و
از یکی  می ورزید.  اهتمام   روشنکری 
سیاسی، شخصیت  این  مهم   شاخصه های 
با موثر  ارتباط     گیری  در  ایشان   توانمندی 
 نسل جوان دانشجو و طلبه بود. مؤلفه ای که
مسئولین از  بعضی  میان  در  روزها   این 

حتی  برخی  و  نمی شود  دیده   کشورمان 
جمع در  کردن  پیدا  حضور  به   حاضر 
و مطالباتشان  به  پاسخگویی   دانشگاهیان، 

شنیدن صدای آنان نیستند
برگزاری با  دانشگاه  و  حوزه  وحدت   آرمان 
نوشتن و  همایش  و  سخنرانی  جلسه   چند 
 مقاله محقق نخواهد شد! بلکه نیازمند ایجاد
 گفتمان میان صاحب نظران و حرکت عملی
و علم  ساحت  در  انقالب  مسیر  تداوم   در 
مقصود سرمنزل  به  یعنی  است.   فرهنگ 
 رساندن راهی که مثل آیت اهلل مفتحی که
 خود را وقف آن کرد و سرانجام خود نیز در

دانشگاه به شهادت رسید

مدرس آزادگی

تاملی در باب زندگی، فعالیت ها و مجاهدت های شهید مدرس 

عارفه بنکدارزاده

 پاسی از شب گذشته بود که در کوچه پس
اردستاِن محالت  از  یکی   کوچه های 
شد. بلند  نوزادی  گریه   صدای   اصفهان، 
“سید را  او  که  به جهان گشود  پا   پسرکی 
کسی چه  نمی دانم  می زدند.  صدا   حسن” 
بود معلوم  اما  بود؛  گفته  اذان  گوشش   در 
چه کسی  است.  کرده  دعایش   خالصانه 
نه آینده   در  بود  قرار  شاید   می دانست؟! 
ظلم دیده    مردم  سر  بر  دستی  دور   چندان 
تاریخ سازی بود  قرار  شاید  بکشد.   میهنش 

کند یا حتی در خون برقصد
کودکی اش اوایل  همان  از  حسن   سید 
و رمز  شنیدن  برای  را  خود   گوش های 
پای کرد.  تیز  خداوند  با  پدرش   رازهای 

 مکتب اساتید بزرگی چون میرزای شیرازی
 و آخوند خراسانی به درجه  اجتهاد رسید و
 در مخالفت ها و مبارزاتی که علیه حکومت
نیز سیاست  در  می افتاد،  راه  به   قاجار 
 آبدیده گشت. سید حسن آرام آرام جایگاه
 اصلی خود در محوریت تاریخ ایران را پیدا
انقالب اصلی  مهره های  از  یکی  به  و   کرد 
از یکی  به  حاال  او  شد.  تبدیل   مشروطه 
شیعه سیاستمداران  و  فقها   بزرگترین 
اول صفحه ی  در  نامش  و  می شد   شناخته 
بود. افتاده  مردم  زبان  سر  بر  و   روزنامه ها 
 سید حسن مدرس پس از سال ها تالش و
گرفت قرار  مجتهدانی  میان  در   مجاهدت، 
 که طبق قانون اساسی مشروطه می بایست
شریعت با  مجلس  مصوبات  هماهنگی   بر 

 اسالم که تمام وجودش با آن آمیخته بود،
 نظارت داشته باشند. حضور وی در مجلس
 شورای ملی که خود از عناصر سازنده  این
در تهران  مردم  نمایندگی  با  بود،   شورا 
 دوره های سوم تا ششم مجلس ادامه یافت.
برای خالصانه  وی  دوران،  این  تمام   در 
اسالم احیای  برای  و  می کرد،  کار   مردم 
شجاعت نمی شناخت.  روز  و  شب   راستین 
توطئه هایی ایماِن سرشارش،  و   و شهامت، 
نادیده می کردند،  را  جانش  قصد  که   را 
خود مواضع  از  ذره ای  و   می گرفت 
بود حتی معتقد  نمی کرد. وی   عقب نشینی 
او مقابل  نیز  دنیا  دولت های  تمامی   اگر 
کند! مقاومت  تنهایی  به  باید  او   بایستند، 
 مبارزه و مقاومتش در مقابل اسطوره  ظلم
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را شاه  رضا  خشم  موجبات  خود،   هم عصر 
شکست که  شاه  رضا  بود .  کرده   فراهم 
آیت اهلل ماندِن  زنده  در  را  خود   حتمی 
ایشان تبعید  به  تصمیم  می دید،   مدرس 
 گرفت. او دریافت که مدرس از پای نخواهد
بی رحمانه  قتل  دستور  بنابراین   نشست؛ 
ماموران و  کرد  صادر  را  بزرگ مرد   این 
اهلل آیت  منزل  به  حمله   با   شاهنشاهی 
با و  رمضان  ماه  ام   ۲7 در  را  وی   مدرس، 

زبان روزه به شهادت رساندند
سال چند  همین  به  فعالیت هایش،   اما 
نشد. محدود  وی،  جسمانی   حیات 
آنقدر مدرس  فعالیت های   پس لرزه های 
الگوی را  وی  سال ها  تا  که  بود   گسترده 
می داد . قرار  آزاداندیشی  و   آزادی خواهی 
یاران همراه  به  مدرس   آیت اهلل 
 مشروطه خواهش مسیری را آغاز کردند که
هدایت پرچم دار  خمینی،  امام  بعد   سال ها 
 آن مسیر شد. مسیری که با انقالب اسالمی
دوباره آغازی  و  رسید  خود  قدرت  اوج   به 
استقالل طلبی و  استکبار  با  مبارزه   برای 
 بود. آنچه مدرس را در تاریخ ایران و جهان
روحانی حیات  یقین  به  می سازد،   نامدار 
 وی، یعنی اهداف و اخالق این فقیه بزرگ

است
به او  معرفی  در  )ره(  خمینی   امام 
آخر، در  و  کرده اند  اشاره   ویژگی هایی 
و سیاستمداران  الگوی  عنوان  به  را   ایشان 
طول در  مقننه  قوه   نمایندگان  ویژه   به 
بارِز ویژگی های  از  نمودند.  معرفی   تاریخ 
در شهامت  و  شجاعت  مدرس،   آیت اهلل 
علی رغم سوء بود.  باطل  نفی  و   اظهار حق 
ایشان جان  قصد  به  که   قصدهایی 
و یکه  مدرس  آیت اهلل  می شد،   برنامه ریزی 
را باطل  و  می کشید  فریاد  را   تنها حقیقت 
 در نگاه مردم حقیر می شمرد. وی به خوبی
به و  می شناخت  را  آشکار  و  نهان   دشمن 
کم  نظیر، عالم  آن  بود.  قائل   دشمن ستیزی 
وظیفه  به  عمل  در  پایمردی  به  را   خود 

ویژگی، این  که  آنچنان  می کرد!   ملزم 
 ایشان را از وابستگی رهانید و به وارستگی
شیعه، بزرگ  و  فقید  عالم  این   رساند. 
هر و  می دانست  مردم  را  دارایی اش   تمام 
مردم برای  نیز  را  داشت  توان  در   آنچه 
 خرج می کرد. بسیار ساده و بی ریا زندگی
 می کرد. در کمال سادگی لباس می پوشید.
آن شاعران  از  یکی  که  ساده،   آنقدر 
 دوران، برای تمسخر این عالم بزرگ، وی
کهنه و  کرباسی  لباس های  پوشیدن  به   را 

می کند توصیف 
آیت اهلل برجسته   ویژگی های  این   بی شک 
امام تا  شد  منجر  مدرس،  حسن   سید 
بزرگ الگویی  عنوان  به  را  ایشان   خمینی 
 برای سیاستمداران در طول تاریخ معرفی
در بلکه  امروز،  تنها  نه  که  الگویی   کنند. 
بود خواهد  زنده یاد  نیز  ما  آیندگان   میان 

چراغ را  آن   روشن بینی  نسان   ا هر   و 
می دهد ر  قرا خود   راه 
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