
ــد.  ــرفت میکن ــران دارد پیش ــه ای ــت ک ــا اس ــکل اینج مش
اگــر مــا پیشــرفت نمیکردیــم، اگــر مــا حضــور قدرتمنــد در منطقــه 

از خودمــان نشــان نمیدادیــم، اگــر مــا در مقابــل آمریــکا و اســتکبار 
ــا  ــدری آنه ــا و قل ــی آنه ــم زورگوی ــد، حاضــر بودی ــان میلرزی صدایم
ــدای  ــت ص ــر وق ــد. ه ــر میش ــارها کمت ــن فش ــم، ای ــول بکنی را قب
قدرتمنــدِی جمهــورِی اســامی بلندتــر بــوده، تــاش دشــمن بــرای 

ــوده.   ــوری اســامی بیشــتر ب ــه جمه پنجــه زدن ب
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اعتراضات مسالمت آمیز و مقایسه آن با اتفاقات اخیر بررسی حقوقی نشر اکاذیب و تشویش اذهان عمومی در حوادث اخیر

کمــی برگردیــم بــه قبــل ایــن اعتراض هــا یــا بــه اصطــاح 
ــام از پیشــرفت،  ــه جــاری کــه انتق آشــوب ها. بی شــک فتن
ــران در  ــت ای ــام و مل ــر نظ ــتاوردهای  اخی ــت و دس موفقی
عرصه هــای مختلــف، بــه ویــژه در حــوزه اقتصــادی و 
ــازمان  ــوری اســامی در س ــت جمه ــد عضوی سیاســی مانن
شــانگهای و مقابلــه بــا تحریــم و جنــگ اقتصــادی دشــمن 
و ســفر  ریاســت محتــرم جمهــوری اســامی بــه نیویــورک، 

ســاخت واکســن و مقابلــه بــا ویــروس کرونــا و... اســت .
ایــن بــرای اولیــن بــار و آخریــن بــار هــم نیســت و نمونــه 
هــای آن در  تاریــخ ایــن انقــاب کــم نبــوده اســت. فتنــه  
88، ابــان 98 و حتــی قبل تــر از آن اوایــل انقــاب دشــمن 
برنامــه می ریــزد، قلــق گیــری می کنــد و اســلحه اش را بــر 
ــرد؛  ــانه می گی ــذارد و نش ــرزمین می گ ــن س ــردم ای ــر م س
ــف  ــه ک ــت و ب ــم انداخ ــان ه ــه ج ــردم را ب ــه م ــگاه ک آان
ــًا  ــد ،کــه طبع ــه هــدف می زن ــر را ب ــان هــا کشــاند تی خیاب
امنیــت و پیشــرفت جمهــوری اســامی ایــران همــان هدفی 

ــد. اســت کــه دشــمن برایــش هــرکاری می کن

ایران؛ معتقد به نظام چند قطبی 
جمهــوری اســامی معتقــد بــه نظمــی چنــد قطبــی در نظام 
جهانــی اســت. نظــام چنــد قطبــی یعنــی نظامــی کــه قدرت 
در واحــد خاصــی متمرکــز نمی باشــد، بلکــه در چنــد واحــد 

ــت . پراکنده اس
ــک و  ــران کوچ ــه بازیگ ــکان دارد ک ــی ام ــن نظام در چنی
ــد  ــا واح ــد، ب ــورد دارن ــری برخ ــوان کمت ــه از ت ــی ک آن های
دیگــر دســت بهــم دهنــد تــا ســطح قــدرت خویــش را بــاال 

ــد . ــل  بکاهن ــدرت متقاب ــوان ق ــد و از ت ببرن

چنــد قطبــی بودن ایــران هــم در قــدرت نظامی و علمــی و.. 
در منطقــه حائــز اهمیــت اســت. برای نمونــه اخیــراً عضویت 
ایــران در ســازمان شانگهای،نشــان دهنــده پیشــرفت و 
ــازمان  ــت. س ــران اس ــی ای ــی نظام ــاالی سیاس ــت ب موقعی
ــه  ــت ک ــی اس ــیایی میان دولت ــازمان اوراس ــانگهای، س ش
ــی  ــی اقتصــادی سیاس ــه امنیت ــد جانب ــکاری چن ــرای هم ب
تشــکیل شــده اســت کــه کشــور هایــی ماننــد هنــد، روســیه 

ــه و...عضــو آن هســتند. چیــن قزاقســتان ترکی
عضویــت ایــران در ایــن ســازمان مزایــا و امتیــازات زیــادی 
ــف اقتصــادی سیاســی  ــران در حوزه هــای مختل ــرای ای را ب
امنیتــی و همچنیــن توســعه ارتباطــات قابــل توجــه، روابــط 

ــا شــرق و همکاری هــای منطقــه ای خواهــد داشــت. ب
ــانگهای  ــو ش ــورهای عض ــا کش ــران ب ــکاری ای ــذا هم ل
می توانــد موقعیــت و جایــگاه منطقــه ای و بین المللــی 

ــد. ــت کن ــران را تقوی ای

در همسایگی سیاست ایران
ــه  ــت ک ــواردی اس ــت م ــا از آن دس ــن روزه ــاد، ای  اعتم
قــدرت و عــزت نفــس بــه عمــل مــی آورد. اینکــه بیــن مــا و 
افــراد رابطــه اعتمــاد ایجــاد بشــود. بــه همــان انــدازه قــدرت 

ــد. ــر می کن ــا پایدارت ــع و محدودیت ه ــر موان ــا را در براب م
ــع اعتمــاد ســازی او  ــا در واق ــران ی سیاســت همســایگی ای
در بیــن کشــورها موجــب پیشــرفت های او در منطقــه شــده 

اســت. 

ــازی  ــاد س ــت اعتم ــن سیاس ــه ای نتیج
ــت؟ ــران چیس ای

ــی در  ــیار خوب ــای بس ــر دو ظرفیت ه ــیه ه ــران و روس ای
ــن  ــطه همی ــد. به واس ــیمی دارن ــت و گاز و پتروش ــوزه نف ح
ــث  ــرارداد در بح ــارد دالر ق ــه ۴ میلی ــک ب ــت، نزدی ظرفی
ــوزه  ــه در ح ــارد دالر تفاهم نام ــا و ۴0 میلی ــعه میدان ه توس
احــداث خطــوط صادراتــی گاز و واحدهــای ال ان جــی میــان 
ــل  دو کشــور امضــا شــده اســت. از دیگــر قراردادهــای قاب
ــرارداد 25  ــه ق ــم ب ــر می توانی ــورهای دیگ ــا کش ــه ب توج
ســاله چیــن و قــرارداد تجــاری زعفــران جهــان بــا قطــر نیــز 

اشــاره کنیــم.

شعار سال
ــا و  ــاخت کااله ــت س ــی در کیفی ــکل اساس ــروزه مش ام
ــداوم و رقابت پذیــری اســت.  ــردن آن هــا در جهــت ت پیش ب
ــه  ــری ب ــم رهب ــام معظ ــال 1۴01 مق ــذاری س ــق نامگ طب
ــوان  ــی می ت ــتغال آفرین ــان، اش ــش بنی ــد، دان ــوان تولی عن
بــه اهمیــت ســاخت محصــوالت دانــش بنیــان و تخصــص 
و علــم در عرصــه تولیــد پــی بــرد، تــا بتــوان محصوالتــی 
ــان  ــرد. ایش ــد ک ــتر تولی ــت بیش ــر و کیفی ــه کمت ــا هزین ب
ــرای  ــد :»ب ــوده ان ــاه فرم ــخنرانی روز اول فروردین م در س
رشــد اقتصــاد کشــور و اصــاح امــور اقتصــادی کشــور، بــه 
طــور قاطــع بایــد بــه ســمت اقتصــاد دانــش بنیــان حرکــت 

کنیــم« 
البتــه کــه اســتفاده از کاالی داخلی  اســاس پیشــرفت کشــور 
ــه   ــا توج ــت ب ــاری ان اس ــدار تج ــاد و اقت ــه اقتص در عرص
ــود  ــال 57 می ش ــران از س ــه ای ــه علی ــی ک ــه تحریمات ب
خودکفایــی از افتخــارات میهــن ماســت کــه حمایــت از آن 
ــه عنــوان ســال و تولیــد داخلــی اســت. نیازمنــد اهمیــت ب

روند رو به رشد جمهوری اسالمی و رابطه آن با اغتشاشات
چشم دیدنمان را ندارند

عضو فعال انجمن در دانشکده 

  زهرا مددی
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بی شــک یکــی از مهمتریــن مســائل اجتماعــی در هــر 
ــای  ــت فض ــی و مدیری ــت روان ــئله امنی ــوری مس کش
ــویش  ــب و تش ــر اکاذی ــر نش ــه در براب ــی جامع روان
اذهــان جامعــه اســت؛ فلــذا بررســی قوانینــی کــه بدین 
ــا  ــه کشــور م ــف، از جمل منظــور در کشــورهای مختل

ــز اهمیــت اســت.  وضــع شــده حائ

 قانونی برای امنیت 
ــر  ــازی در عص ــای مج ــترش فض ــه گس ــه ب ــا توج ب
جدیــد و اهمیــت و کاربــرد روز افــزون آن در تشــویش 
ــع انســانی مســئله  ــی در جوام ــان عموم ــب اذه و فری
ــه  ــورد توج ــن م ــی در ای ــذاری و حکمران ــون گ قان
بســیاری از کشــورها را بــه خــود جلــب کــرده اســت. در 
کشــور مــا نیــز همچــون بســیاری از کشــورها قوانینــی 
ــون  ــاده 215 قان ــه در م ــود دارد ک ــاره وج ــن ب در ای
ــده  ــاره ش ــه آن اش ــل ب ــه تفصی ــامی ب ــازات اس مج
اســت: » هــر کــس مــردم را بــه قصــد بــر هــم زدن 
امنیــت کشــور بــه جنــگ کشــتار بــا یکدیگــر اغــوا یــا 
تحریــک کنــد صــرف نظــر از اینکــه موجــب قتــل و 
غــارت بشــود یــا نشــود بــه یــک تــا پنــج ســال حبــس 

ــردد.« ــوم می گ محک
ــون مطبوعــات  ــاده 25 قان ــی دیگــر در م ــا در جای و ی
بــه صراحــت بیــان مــي شــود: »هــر کــس بــه وســیله 
ــا  ــرم ی ــکاب ج ــه ارت ــاً ب ــردم را صریح ــات، م مطبوع
جنایتــی بــر ضــد امنیــت داخلــی یــا سیاســت خارجــی 
کشــور کــه در قانــون مجــازات عمومــی پیــش بینــی 
ــی  ــد در صورت ــص و تشــویق نمای شــده اســت، تحری
کــه اثــری بــر آن مترتــب شــود، بــه مجــازات معاونــت 
همــان جــرم محکــوم و درصورتــی کــه اثــری بــر آن 
ــر اســاس  مترتــب نشــود، طبــق نظــر حاکــم شــرع ب

ــار خواهــد شــد.« ــا وی رفت ــرات ب ــون تعزی قان
در تفســیر مــاده 512 قانــون مجــازات و مــاده 26 قانون 
ــه تشــویش  ــد کــه هرگون ــه برمی آی مطبوعــات اینگون
ــا  ــازی ب ــا مج ــی ی ــای حقیق ــب در فض ــر اکاذی و نش
اهــداف و مقاصــد ذکــر شــده بــه نوعــی اقــدام علیــه 

امنیــت روانــی و ملــی کشــور محســوب گــردد.
ــازات  ــر مج ــاده ب ــن م ــذار در ای ــون گ ــن رو قان از ای
ــا عــدم وقــوع جــرم کــه  تاکیــد دارد فــارغ از وقــوع ی
نشــان از اهمیــت جنبــه روانــی تبلیغــات ســوء و نشــر 

ــب اســت.  اکاذی

خاکریزهای جنگ شناختی!
ــداف  ــی از اه ــواره یک ــر هم ــال های اخی ــول س در ط
دشــمنان در جنــگ ترکیبــی تجــاوز بــه امنیــت روانــی 

مــردم ایــران بــوده اســت. 
ــم  ــوع جرائ ــترهای وق ــن بس ــی از مهمتری ــروزه یک ام
و  مجــازی  فضــای  مــاد،ه  ایــن  در  شــده  ذکــر 
تکنیک هــای روانــی بــه کار گرفتــه شــده در ایــن فضــا 

ــت. ــی اس ــان عموم ــویش اذه ــرای تش ب
ــی  ــد یک ــکار ش ــر آش ــوادث اخی ــه در ح ــور ک همانط
از مهمتریــن حلقه هــای آشــوب های زنجیــره ای در 
کشــور، اجــرای انــواع عملیــات هــای روانــی از طریــق 
جنــگ شــناختی در فضــای مجــازی و مطبوعــات 

محســوب می شــود. 

مطالبات قانونی 
متاســفانه در ســال های اخیــر در اجــرای مجازات هــای 
ــه امنیــت روانــی جامعــه  تعییــن شــده علیــه تجــاوز ب
اقدامــات موثــر و جــدی از ســوی نهادهــای قضایــی و 
ــه  ــه حلق ــود. کمااینک ــده نمی ش ــوط  دی فرهنگــی مرب
ــت  ــه امنی ــم علی ــا بســیاری از جرای ــارزه ب ــوده مب مفق
ملــی و روانــی جامعــه همیــن مســئله می باشــد. 
ــی  ــای روان ــا عملیات ه ــدی ب ــارزه ج ــدون شــک مب ب
ــتر  ــن بس ــر ای ــق ب ــارت دقی ــازی، نظ ــای مج در فض
ــه  ــی جامع ــای فرهنگ ــه نهاده ــه جانب ــت هم و  فعالی
ــی،  ــانه مل ــد رس ــی مانن ــت در حوزه های ــه فعالی از جمل
ــن  ــی از مؤثرتری ــا یک ــایر ارگان ه ــاد و س وزارت ارش
ــت؛  ــم اس ــته از جرائ ــن دس ــا ای ــه ب ــای مقابل روش ه

ــرویس های  ــی س ــرمایه گذاری اصل ــه س ــی ک جرائم
اطاعاتــی بیگانــه و معاندیــن متمرکــز بــر آنهــا اســت. 
در هــر حــال، مطالبــات بــه حقــی کــه در ایــن حــوزه 

ــت از:  ــارت اس ــود دارد عب وج
ــت  ــوزه امنی ــود در ح ــن موج ــدی قوانی ــرای ج 1- اج

ــه. ــی جامع روان
2-برخــورد قانونــی بــا ناقضــان قوانیــن در حــوزه 
نشــر اکاذیــب از جملــه شــخصیت های مشــهور و 

. ســلبریتی ها 
ــور در  ــازی کش ــای مج ــر فض ــدی ب ــارت ج ۳- نظ
مقابلــه بــا جنــگ شــناختی همــه جانبــه و حفــظ حریــم 
امنیــت روانــی جامعــه در برابــر اکاذیــب و اخبــار جعلی. 
ــه  ــه جانب ــئوالنه و هم ــی مس ــور و نقش آفرین ۴- حض
ــی و  ــرای نقش آفرین ــئول ب ــانه های مس ــا و رس نهاده

تبییــن مؤثــر حــوادث جامعــه.
5- تبییــن و فرهنگ ســازی اساســی از ســوی نهادهــای 

فرهنگــی و زیربنایی کشــور.

ــه  ــی و فعاالن ــی قانون ــا نقش آفرین ــه ب ــت ک ــد اس امی
همــه نهادهــای مرتبــط، شــاهد افزایــش نظارت هــا و 
کاهــش نشــر اکاذیــب و تشــویش اذهــان عمومــی در 

فضــای جامعــه و افــکار عمومــی باشــیم.

آزادی روان!
بررسی حقوقی نشر اکاذیب و تشویش اذهان عمومی در حوادث اخیر

عضو فعال انجمن در دانشکده

محمدامین رمضانی



3

بحــث از آزادی، یکــی از مســائل مهــم در مجموعــه ی 
ــوق  ــوق بشــر، حق ــوزه ی حق ــه ح ــوط ب مســائل مرب
اســت.  مردم ســاالر  نظام هــای  و  شــهروندی 
حــق آزادی تجمعــات، راهپیمایی هــا و تظاهــرات 
ــوق  مســالمت آمیز، یکــی از اساســی ترین مســائل حق
فــردی بــه شــمار مــی رود کــه بــه روش جمعــی انجام 
می شــود و از مهم تریــن نمودهــای جوامــع مــردم 
ســاالر اســت. ایــن مهــم ریشــه ای بنیادیــن در قواعــد 
بین المللــی دارد. حــق آزادی تجمعــات مســالمت آمیــز 
درواقــع حقــی اســت بــرای مــردم کــه بــه وســیله ی 
ــائل  ــه مس ــبت ب ــود را نس ــرش خ ــدگاه و نگ آن، دی
مختلــف بــه گــوش مســئولین و دیگــر افــراد جامعــه 

برســانند.

نمونــه اعتراضــات مســالمت آمیز و 
ــران   ــه در ای ــول نتیج ــا حص ب

حــوادث اخیــر در ایــران بــه بهانــه ای در دســت 
ــه  ــی ب ــرای موج ســواری و اتهام زن دشــمنان کشــور ب
ایــران تبدیــل شــده  اســت؛ رویکــردی کــه می کوشــد 
اعتراضــات  »ســرکوب  بــه  را  جمهوری اســامی 
درحالی اســت  ایــن  کنــد.  متهــم  مســالمت آمیز« 
ــر  ــال های اخی ــد در س ــان می ده ــی ها نش ــه بررس ک
دســت کم 2500 تجمــع مســالمت آمیز، به صــورت 
ــزار و در آن  ــور برگ ــی، در کش ــا غیرقانون ــی ی قانون

ــت. ــده  اس ــری ش ــی پیگی ــات صنف مطالب
ــر  ــای اخی ــران در هفته ه ــردم ای ــمنان م ــه دش اگرچ
تــاش کردنــد مســیر انتقــال مســالمت آمیز مطالبــات 
مــردم بــه مســئوالن را »مســدود شــده« جلــوه دهنــد، 
امــا بررســی ها حکایــت از آن دارد کــه مــردم، از 
ــا  ــر ب ــال های اخی ــف، در س ــوف مختل ــرها و صن قش
خواســت ها  مســالمت آمیز،  تجمع هــای  برگــزاری 
ــش  ــه بخ ــد ک ــرح کرده ان ــود را مط ــات خ و مطالب
ــئوالن  ــری مس ــا پیگی ــز ب ــا نی ــی از آنه قابل توجه
ــت. ــراه بوده اس ــه هم ــه نتیج ــیدن ب ــا رس ــوط ت مرب

کلیــدواژه  بــا  معانــد  رســانه های  موج ســواری 
ــال های  ــه در س ــت ک ــرایطی اس ــرکوب« در ش »س
ــاهد  ــات ش ــور به دفع ــف کش ــهرهای مختل ــر ش اخی
ــوده   ــالمت آمیز ب ــی و مس ــای قانون ــزاری تجمع ه برگ
ــده  ــراه ش ــز هم ــترده ای نی ــای گس ــا بازتاب ه ــه ب ک
 اســت. به عنــوان مثــال، در طــول ســال 1۴00 شــاهد 
ــای  ــه تجمع ه ــادی ازجمل ــای زی ــزاری تجمع ه برگ
ــع  ــن، تجم ــی در فروردی ــتگان تامین اجتماع بازنشس

ســهامداران بــورس در فروردیــن، تجمــع مالباختــگان 
بــورس در ۳ کانشــهر در اردیبهشــت، تجمع اعتراضی 
ــود آب در اردیبهشــت،  ــه کمب ــی ب کشــاورزان اصفهان
ــوع  ــری موض ــرای پیگی ــان ب ــردم اصفه ــع م تجم
خشــکی زاینــده رود در آبان مــاه، تجمــع بیمــاران 
تاالســمی در شــیراز در آذرمــاه، تجمــع اعتراضــی 
مــردم اســتان چهارمحال وبختیــاری بــه کمبــود آب در 
آذرمــاه، در ســطح کشــور بوده ایــم؛ این هــا نمونــه ای از 
ــود کــه درطــول ســال  تجمع هــای مســالمت آمیزی ب
گذشــته در شــهرهای مختلــف کشــور برگــزار و طــی 
آن، مطالبــات و خواســت های تجمع کننــدگان بــه 

ــل شــده  اســت. ــوط منتق مســئوالن مرب
 1۳99 ســال  در  می دهــد  نشــان  بررســی ها 
ــا  ــه ت ــت  گرفت ــوزه سیاس ــی از ح ــای اعتراض تجمع ه
ــواردی از  ــدود م ــت و مع ــده  اس ــامل ش ورزش را ش
میــان آنهــا می تــوان یافــت کــه بــه دخالــت نیروهــای 
انتظامــی منجــر شــده یــا بــه خشــونت کشــیده شــده 

باشــد.
ــهرداری  ــل ش ــان درمقاب ــی دستفروش ــع اعتراض تجم
برپایــی  فروردیــن،  روزهــای  آخریــن  در  تهــران 
ــول فصــل  ــی درط ــش کم آب ــاره چال ــی درب تجمع های
بهــار در برخــی شــهرهای خوزســتان، برگــزاری 
مهرمــاه  در  قره بــاغ  از  حمایــت  در  تجمع هایــی 
و تجمــع هــواداران اســتقال مقابــل مجلــس در 
ــالمت آمیز  ــای مس ــی تجمع ه ــه برخ ــاه، ازجمل مهرم
ــونت  ــدون خش ــه ب ــد ک ــال 1۳99بوده ان ــول س درط

ــدند. ــزار ش برگ
ــگان  ــال 1۳99 مالباخت ــول س ــا در ط ــر اینه عاوه ب
و  اداره هــا  درمقابــل  به دفعــات  بــورس  و  ارزی 
وزارتخانه هــای مرتبــط تجمــع  اعتراضــی برگــزار 
ــود  ــات خ ــالمت آمیز مطالب ــرح مس ــه ط ــد و ب کردن
پرداختنــد. کارگــران، بازنشســتگان و پرســتاران نیــز از 

دیگــر قشــرهایی بودنــد کــه در آن ســال بــه برگــزاری 
ــف کشــور  تجمع هــای اعتراضــی در شــهرهای مختل

ــد. دســت زدن
ــه  ــی ب ــته اصل ــات خواس ــتر اعتراض ــا در بیش تقریب
ــرای تحقــق آن تــاش  گــوش مســئولین رســیده وب
ــرای مثــال میتوانیــم نتیجــه تجمعــات  شــده اســت ب
بازنشســتگان تأمیــن اجتماعــی را توضیــح دهیــم 
کــه در طــول ســال هــای متمــادی افزایــش حقــوق 
ــوق  ــش حق ــا افزای ــی ب ــن اجتماع ــتگان تأمی بازنشس
کارگــران موصوبــه یکســان داشــته امــا امســال دولــت 
ــطوح  ــایر س ــوق س ــه حق ــرد ک ــام ک ــرکار( اع )وزی
ــد  ــش خواه ــط 10 درصــد افزای ــی فق ــن اجتماع تامی
ــروع  ــتگان ش ــل بازنشس ــن دلی ــه همی ــت و ب داش
ــالمت آمیز. در  ــا مس ــا کام ــد، ام ــراض کردن ــه اعت ب
نتیجــه صــدای بازنشســتگان شــنیده شــد و مجلــس 
ــت  ــه دول ــا جلســات کارشناســی کــه داشــت مصوب ب
را باطــل و حقــوق بازنشســتگان افزایــش یافــت 

ــتعفا داد. ــر کار اس ــن وزی همچنی
همیشــه اعتراضــات مســالمت آمیز بیشــتر از اعتراضات 
خشــن دارای نتیجــه مثبــت بــوده کــه البتــه بررســی 
همــه آن هــا را نمی تــوان در ایــن مقالــه انجــام داد امــا 
ــه  ــی ک ــت اعتراضات ــوان گف ــه می ت ــر اســاس تجرب ب
رادیکالــی شــده در طــی ســال هــای گذشــته چنــدان 

نتیجــه دار نبــوده اســت. 
بــا بررســی ایــن مصداق هــا، می تــوان چنیــن نتیجــه 
گرفــت کــه در ایــن حاکمیــت پتانســیل حــل کــردن 
مشــکات وجــود دارد ولــی بایــد از راه قانونــی انجــام 
ــد کــه  ــد همــت کنن ــه مســئوالن هــم بای شــود، البت
قبــل از اینکــه مشــکات بــه کــف خیابــان بیــاد آن ها 

را حــل و فصــل کنــد.

حق اعتراض برای همه
اعتراضات مسالمت آمیز و مقایسه آن با اتفاقات اخیر 

عضو فعال انجمن در دانشکده 

محمدرضا قهرمانی
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۴ آبــان مــاه بــود، مــردی بــا  قبضــه ای تفنــگ از نــوع 
ــن  ــه ســمت و ســوی حــرم احمــد اب کاشــینکفش ب
موســی )ع( حملــه ور شــده از آغــاز بنــا بــر شــلیک های  
پیایــی می گــذارد و حاصلــش حــاال شــده 1۳ شــهید و 

حــدود 20 زخمــی!
حمله خونین بود و حرم خونین تر!

تصاویــر بــه تنــدی پخــش شــدند! شیشــه های خونــی، 
ــن!  ــای خونی ــت جنازه ه ــی و در نهای ــای خون چادره
همــان چیــزی  کــه نبایــد دیــده می شــد، شــد! همــان 
تلخ ترین هایــی کــه از اســاس وقوعشــان بایــد امــکان 

ــت! ــوع نمی یاف وق
امــا یافــت و شــد و حــرم و زوار حــرم شــریفه خونیــن 

شــدند و ایــران عــزادار!
در ایــن  میــان حاشــیه فــراوان اســت! از جملــه معروف  

ــونه« تا..... » کار خودش
امــا فــارغ از هــر حاشــیه و هــر چیــزی، یــک چیــز در 
حــرم احمــد ابــن موســی خــود نمایــی کــرد! ظهــور و 
تجســمی از ایــران درگیــر بــا هــرج و مــرج، ویرانــی و 

خونریــزی! 
واقعــه خونیــن شــیراز  از قضــا مصــادف شــد بــا هــرج 
ــه  ــی کــف خیابان هــای وطــن و  ب و مرج هــای خیابان
ــا  ــران م ــر از ای ــر، شــکل و شــمایل دیگ شــکلی دیگ
ــران  ــدون نظــم! ، ای ــران ب ــه نمایــش گذاشــت! ای را ب
ناامــن! ایــراِن درگیــر بــا خــون و خونریــز و خونریــزی!

آری چنیــن بــود و چنیــن شــد! مــا ایــران را به واســطه 
حــرم خونیــن شــاِه چــراغ جــور دیگــری دیدیــم! ایــران 
را محضــر تــرور و تروریســم دیدیــم، ایــران را ویــران 

دیدیم!

گمــان نمی کنــم بــر خــاف انــدک خیال پردازی هــای 
احساســی تــوده ای از مــردم بــه خــون نشســته، دلیــل 
و رابطــه علــی مســتقیمی را بشــود میــان هــرج و مــرج 
ــران   ــیراِز ای ــن ش ــرم خونی ــان و ح ــف خیاب ــای ک ه
ــم  ــک نقطــه  تفاه ــن دو در ی ــا ای ــاخت! ام ــرار س برق

آشــکار و در عیــن حــال نهانــی دارنــد!
مــا امــروز شــاهد شــورش و خودنمایــی هــرج و مــرج 
درخیابان هــای ایرانمــان هســتیم! هــرج و مرجــی کــه 
شــاید روزی بــر ایرانمــان ســایه بیفکنــد! و ایــن حــرم 
بــه خــون نشســته درســت تجســمی از ایــران درگیــِر با 
هــرج و مــرج شــد تــا بــه مــا بگویــد فــردای حاکمیــت 

آنارشیســم چــه هــا کــه بــر ســر ایرانمــان نمی آیــد!
حــرم در خــون هرچنــد تلــخ، خاصــه یــک پرتــره بود.
پرتــره ایــران در فردای پیــروزی و حاکمیت آنارشیســم!

ــی  ــز ویران ــزی ج ــود چی ــی خ ــه در پ ــمی ک آنارشیس
ــرا   ــدو ماج ــی آورد در ب ــان نم ــه ارمغ ــان ب ــرای آدمی ب
ــان کــه در توهــم آزادی خواهــی در عوالمــی  ــرای آن ب
ــد، خــود را آراســته  ــم واقعــی ســیر می کنن ــروی عال ف
ــق  ــد ح ــر قی ــدی از ه ــد آزادی  و بی قی ــاخته و نوی س
ــای  ــس نویده ــا در پ ــه بس ــد! چ ــق را می ده ــا ح و ن
ــیدایی  ــوان را در ش ــاِن نوج ــزش جوان ــوس برانگی ه
ــه  ــت نتیج ــلم اس ــه مس ــا آنچ ــد ام ــرق کن ــی غ ژرف
حاکمیــت آنارشیســم اســت : بی نظمــی، هــرج و مــرج 

ــی!  ــت عموم و خــأ امنی
ایــن خــأ چه چیــز را جــز ویرانــی و مانــور میلیتاریســم 
ــه  ــی  ب ــاش خیابان ــا اوب و میلیتاریســت های بنیادگــرا ی

ارمغــان مــی آورد؟
ــاِه  ــده ش ــه ش ــرم ریخت ــر ح ــای ب ــان خون ه آری می
چــراغ و خیابــان هــای آتشــین کشــور علیرغــم تمامــی 
ــود  ــی خ ــه نزدیک ــک نقط ــا، ی ــا و دوری ه تفاوت ه
نمایــی می کنــد  و آن علــت و معلــول واقــع شــدن نــه 
در رابطــه ای مســتقیم بلکــه در نگاهــی نــو بــه عمــق 

ماجــرا اســت! 
ــاه  ــه ش ــن ریخت ــر زمی ــای ب ــت خون ه ــوب ها عل آش
چــراغ نیســتند! امــا از نگاهــی دیگــر ایــن دو، چــون دو 

علــت و معلــول انــد! 
تمــام  رغــم  علــی  خیابانــی  گــرم  آشــوب های 
شکســت هایی کــه خــورده و در ایــن بــازه نیــز 
ــروزی  ــرق در شــادی پی ــه بســا روزی غ ــورد! چ می خ
ــی  ــروزی احتمال ــروزی! پی ــس از پی ــادی پ ــود! ش ش

آنارشیســم! 
و شــاه چــراغ!  حــرم خونیــن شــاه چــراغ تجســمی از 

تروریســم فــردای پیــروزی آنارشیســم اســت! 
ــن  ــه خــون نشســته احمــد اب ــر؟ حــرم ب ــی عزی میبین

ــم  ــی رغ ــران عل ــین ته ــای آتش ــی و خیابان ه موس
ــی و  ــه عل ــراری رابط ــدم برق ــه و ع ــا فاصل کیلومتره
معلولــی مســتقیم بــه نوعــی می تواننــد علــت احتمالــی 

ــد! ــی لقــب بگیرن ــول اتفاق و معل
یعنــی چــه ایــن جملــه بافــی هــای بــه رشــته تحریــر 
ــای  ــی ه ــه باف ــن جمل ــاده ای ــان س ــه زب ــده؟ ب درآم
ــر  ــن« خب ــن و  »وط ــم وط ــو« ه ــه »ت ــو، ب ــو در ت ت
ــش  ــه در دل ــی ک ــد! فردای ــی می ده ــی احتمال از فردای
ــاد  ــه خــون نشســته اش زی چــون شــاهچراغ و حــرِم ب
جــا داده! آن فــردا، فــردای حاکمیــت اوباش هــای 
ــان  ــده در ایرانم ــرج گســترده ش ــرج و م ــی و ه خیابان
ــدی  ــاهچراغ های بع ــان ش ــر می ــت! آن گاه دیگ هس
ــه رابطــه ای مســتقیم  ــه اینک ــروز ن ــا آشــوب های ام ب
ــات  ــم اعتراض ــن قس ــان ای ــا می ــه از قض ــد! بلک نباش
ــه تروریســم!  رابطــه ای  خشــن و آن تجســم بی رحمان

ــرار خواهــد شــد! مســتقیم برق
 و در انتهای این خونوشته ی خونین 

به یاد خون هایی که ریخته شد
و دل هایی که عزادار شد

به یاد آرتین و خانواده در خون نشسته اش
تقدیم به آرتین عزیز، فرزند ایران
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