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آذرﻗﻠﻢ :در وﯾﺪﯾﻮﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﺎزﮔﯽ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه ﭼﻬﺎر ﻣﺘﻬﻢ را در
ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﻣﺮﻧﺪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﻧﯿﺮوی اﻧﺘﻈﺎﻣﯽ در ﺳﻄﺢ ﺷﻬﺮ ﻣﯽ
ﮔﺮداﻧﺪ و ﻋﺪهای ﻫﻢ ﺑﻪ آنﻫﺎ ﻓﺤﺶﻫﺎی رﮐﯿﮏ ﻣﯽدﻫﻨﺪ.
ﺑﻪ ﮔﺰارش آذرﻗﻠﻢ ،وﻇﯿﻔۀ ﻧﯿﺮوی اﻧﺘﻈﺎﻣﯽ ﭘﯿﺪا ﮐﺮدن ﻣﺠﺮﻣﯿﻦ و ﺗﺤﻮﯾﻞ
آنﻫﺎ ﺑﻪ دﺳﺘﮕﺎه ﻗﻀﺎﯾﯽ ﮐﺸﻮر اﺳﺖ .ﻣﻌﻠﻮم ﻧﯿﺴﺖ ﮔﺮداﻧﺪن اﯾﻦ ﭼﻬﺎر
ﻣﺘﻬﻢ در ﺳﻄﺢ ﺷﻬﺮ ﻣﺮﻧﺪ ،ﺗﺼﻤﯿﻢ ﻧﯿﺮوی اﻧﺘﻈﺎﻣﯽ اﯾﻦ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﺑﻮده ﯾﺎ
اﯾﻨﮑﻪ ﻗﺎﺿﯽ ﺣﮑﻢ ﻣﺤﮑﻮﻣﯿﺖ آنﻫﺎ را ﺻﺎدر ﮐﺮده و ﺗﺤﻘﯿﺮ ﺷﺪن و ﺗﻮﻫﯿﻦ
ﺷﻨﯿﺪن در ﻣﻸ ﻋﺎم ﻧﯿﺰ ﯾﮑﯽ از ﻣﺠﺎزاتﻫﺎی اﯾﻦ اﻓﺮاد ﺑﻮده اﺳﺖ.
در ﻫﺮ ﺻﻮرت ،ﭼﻨﯿﻦ ﻣﺠﺎزاﺗﯽ ﺗﺼﻮﯾﺮی ﺑﺪوی از اﯾﺮان ﺗﺮﺳﯿﻢ ﻣﯽﮐﻨﺪ و
ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺛﺎﺑﺖ ﮐﺮده ﻫﯿﭻ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﺑﺎزدارﻧﺪهای ﻫﻢ ﻧﺪارد .ﭼﻨﯿﻦ اﻗﺪاﻣﺎﺗﯽ
ﻫﺮ ﭼﻨﺪ وﻗﺖ ﯾﮏ ﺑﺎر اﻧﺠﺎم ﻣﯽﺷﻮد و ﺷﻤﺎر ﻣﺠﺮﻣﺎن ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ
ﮐﺎﻫﺶ ﻧﯿﺎﻓﺘﻪ ﮐﻪ اﻓﺰاﯾﺶ ﻫﻢ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
ﺗﺎ وﻗﺘﯽ ﺷﺮاﯾﻂ اﻗﺘﺼﺎدی ﮐﺸﻮر ﺑﻪ ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﻄﻠﻮب ﻧﺮﺳﺪ ،ﺟﺮم در ﮔﻮﺷﻪ و
ﮐﻨﺎر ﻣﻤﻠﮑﺖ رو ﺑﻪ ﻓﺰوﻧﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد و اﻧﻮاع و اﻗﺴﺎم ﺗﺤﻘﯿﺮﻫﺎ ﻧﯿﺰ
ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ رﺷﺪ ﺻﻌﻮدی آﻣﺎر ﺟﺮم را ﻣﺘﻮﻗﻒ ﺳﺎزد.

اﻣﺎ ﺟﺪا از ﻧﮑﺘۀ اﺳﺎﺳﯽ ﻓﻮق ،ﺑﺎﯾﺪ ﮔﻔﺖ ﮐﻪ “ﻧﺤﻮۀ ﻣﺠﺎزات ﻣﺠﺮم”
ﺑﺎزﺗﺎﺑﯽ از وﺿﻌﯿﺖ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ و ﺳﻄﺢ ﺗﻤﺪﻧﯽ ﺟﻮاﻣﻊ ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن اﺳﺖ .ﺗﺤﻘﯿﺮ
ﻣﺠﺮﻣـﺎن و ﻓﺤـﺎﺷﯽ ﺑـﻪ آنﻫـﺎ در ﻣﻸ ﻋـﺎم ،ﺟـﺪا از اﯾﻨﮑـﻪ ﺗﺼـﻮﯾﺮی
ﻧﻔﺮتاﻧﮕﯿﺰ از ﺟﺎﻣﻌۀ اﯾﺮان ﺗﺮﺳﯿﻢ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﺳﻄﺢ ﺗﻤﺪﻧﯽ ﻓﻌﻠﯽ
ﺟﺎﻣﻌۀ اﯾﺮان ﻧﯿﺴﺖ.
اﯾﻦ ﮐﺎرﻫﺎ اﮔﺮ در ﻗﺮون وﺳﻄﯽ اﻧﺠﺎم ﻣﯽﺷﺪ ،ﺟﺎی ﺗﻌﺠﺐ ﻧﺪاﺷﺖ اﻣﺎ در
ﺟﺎﻣﻌﻪای ﮐﻪ ﺳﻄﺢ ﺷﻬﺮﻧﺸﯿﻨﯽ و آﻣﻮزش در آن ﺑﺎﻻﺳﺖ و اﮐﺜﺮﯾﺖ ﻣﺮدم ﺑﻪ
اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ دﺳﺘﺮﺳﯽ دارﻧﺪ و ﻧﻈﺎم ﺳﯿﺎﺳﯽاش ﻫﻢ ﭘﺎرﻟﻤﺎن و ﺗﻔﮑﯿﮏ ﻗﻮا و
ارﺗﺶ ﺣﺮﻓﻪای و ﺑﻮروﮐﺮاﺳﯽ ﮔﺴﺘﺮدهای دارد ،اﯾﻦ ﻧﺤﻮۀ ﻣﺠﺎزات ﻣﺠﺮﻣﺎن
ﻋﺠﯿﺐ اﺳﺖ.
اﮔﺮ ﺳﻄﺢ ﺗﻤﺪﻧﯽ ﻣﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻫﺰار ﺳﺎل ﻗﺒﻞ ارﺗﻘﺎ ﯾﺎﻓﺘﻪ ،اﯾﻦ ارﺗﻘﺎ
در ﺷﯿﻮۀ ﻣﺠﺎزات ﻣﺠﺮﻣﺎن ﻫﻢ ﺑﺎﯾﺪ دﯾﺪه ﺷﻮد .در ﺟﺎﻣﻌۀ ﻓﺎﻗﺪ دوﻟﺖ،
اﮔﺮ ﮐﺴﯽ ﺑﻪ ﻋﺪهای ﺑﺪی ﮐﻨﺪ ،ﻫﯿﭻ ﺑﻌﯿﺪ ﻧﯿﺴﺖ آن ﻋﺪه ﻓﺮد ﻣﺠﺮم را در
ﻣﻸ ﻋﺎم ﺑﮕﺮداﻧﻨﺪ و ﺑﻪ او ﻧﺎﺳﺰا ﺑﮕﻮﯾﻨﺪ و ﺑﻌﺪ ﻫﻢ ﻣﺠﺎزات ﻧﻬﺎﯾﯽ را
ﺷﺎﻣﻞ ﺣﺎﻟﺶ ﮐﻨﻨﺪ.
دوﻟﺖ اﻣﺎ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽﺷﻮد ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ ﺟﺎﻣﻌۀ ﺑﺪوی ﻣﺘﻤﺪن ﺷﻮد .ﺳﭙﺮی ﺷﺪن
زﻣﺎن ﻫﻢ ﻏﺎﻟﺒﺎ در ﺧﺪﻣﺖ اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﻄﺢ ﺗﻤﺪﻧﯽ ﺟﻮاﻣﻊ اﺳﺖ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﮐﺴﯽ
ﮐﻪ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﯾﻦ ﻣﺠﺮﻣﺎن ﻧﮕﻮنﺑﺨﺖ را اﯾﻦ ﻃﻮر ﺧﻮار و ﺗﺤﻘﯿﺮ ﮐﻨﺪ،
ﺑﻪ ﺑﺴﯽ ﭼﯿﺰﻫﺎ ﺑﯽاﻋﺘﻨﺎ ﺑﻮده اﺳﺖ و اﯾﻦ ﺑﯽاﻋﺘﻨﺎﯾﯽاش ﻧﻬﺎﯾﺘﺎ ﺗﺼﻮﯾﺮی
ﺑﺪوی و ﻋﻘﺐﻣﺎﻧﺪه از ﺟﺎﻣﻌۀ اﯾﺮان ﺗﺮﺳﯿﻢ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
ﭼﮕﻮﻧﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ اﮔﺮ ﯾﮏ ﻓﯿﻠﻢﺳﺎز ﻫﻤﯿﻦ ﻧﺤﻮۀ ﻣﺠﺎزات را در ﻓﯿﻠﻢ ﺧﻮد
ﻧﻤﺎﯾﺶ دﻫﺪ ،ﻣﺘﻬﻢ ﺑﻪ ﺳﯿﺎهﻧﻤﺎﯾﯽ ﻣﯽﺷﻮد وﻟﯽ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻋﻤﻼ ﭼﻨﯿﻦ ﺑﺴﺎﻃﯽ
ﺑﺮﭘﺎ ﮐﺮدهاﻧﺪ ،ﻫﯿﭻ ﺗﺬﮐﺮی درﯾﺎﻓﺖ ﻧﻤﯽﮐﻨﻨﺪ ﺗﺎ ﺟﺎﻣﻌۀ اﯾﺮان را ﺑﺪوی
و ﺧﺸﻦ ﺟﻠﻮه ﻧﺪﻫﯿﺪ.

واﻗﻌﯿﺖ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ اﮔﺮ ﭼﻨﺪ ﻣﺠﺮم ﻧﺎﺑﻬﻨﺠﺎر را در ﭘﺎرﯾﺲ ﻫﻢ ﺑﻪ اﯾﻦ
ﺷﮑﻞ در ﺳﻄﺢ ﺷﻬﺮ ﺑﭽﺮﺧﺎﻧﻨﺪ ،ﺑﺎﻻﺧﺮه ﻋﺪهای ﺟﻤﻊ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ و ﺑﻪ آن
ﻣﺠﺮﻣﺎن ﻓﺤﺶ ﻣﯽدﻫﻨﺪ و ﻏﯿﺮه ]ﺧﺎﺻﻪ در ﺟﺮاﯾﻤﯽ ﮐﻪ ﻣﺮدم ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ

ﺣﺴﺎﺳﯿﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮ دارﻧﺪ و ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻃﺒﯿﻌﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ اﺣﺴﺎس اﻧﺰﺟﺎر ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ[.
ﺑﺤﺚ ﺑﺮ ﺳﺮ اﯾﻦ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﻣﺮدم در اﯾﻦﺟﺎ ﺗﻔﺎوﺗﯽ اﺳﺎﺳﯽ ﺑﺎ ﻣﺮدم در
ﮐﺸﻮرﻫﺎی دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ دارﻧﺪ .ﺑﺤﺚ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻗﺎﻧﻮن و ﭘﻠﯿﺲ و دادﮔﺎه
ﺑﺮای اﻓﺰاﯾﺶ رﻓﺘﺎرﻫﺎی ﻣﺘﻤﺪﻧﺎﻧﻪ ﺷﮑﻞ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
اﯾﻦ »ﭘﺮﻓﻮرﻣﻨﺲ ﺑﺪوﯾﺖ« ﺑﺪون ﭘﻠﯿﺲ و دادﮔﺎه و ﻗﺎﻧﻮن ﻫﻢ اﻣﮑﺎنﭘﺬﯾﺮ
اﺳﺖ .ﺟﺎﻣﻌﻪ را ﻧﻤﯽﺗﻮان ﺑﻪ ﺳﯿﺎﻫﯽ آﻟﻮد ،ﺳﭙﺲ ﺑﻪ روزﻧﺎﻣﻪﻧﮕﺎران و
ﺳﯿﻨﻤﺎﮔﺮان و داﺳﺘﺎنﻧﻮﯾﺴﺎن ﮔﻔﺖ ﺳﯿﺎهﻧﻤﺎﯾﯽ ﻧﮑﻨﯿﺪ.
اﺳﺎﺳﺎ ﮐﺎرﮐﺮد زﻧﺪان ،ﻣﺠﺎزات ﭘﻮﺷﯿﺪهﺗﺮ و ﻧﺮمﺗﺮ ﻣﺠﺮﻣﺎن اﺳﺖ .در
ﺟﻬﺎن ﻗﺪﯾﻢ ﺗﻌﺪاد زﻧﺪاﻧﯿﺎن ﮐﻤﺘﺮ از ﺟﻮاﻣﻊ ﻣﺘﻤﺪن ﮐﻨﻮﻧﯽ ﺑﻮد؛ ﭼﻮن
ﻣﺠﺮﻣﺎن را ﺑﻪ راﺣﺘﯽ در ﻣﻸ ﻋﺎم ﺷﻼق ﻣﯽزدﻧﺪ ﯾﺎ ﺳﺮ از ﺗﻨﺸﺎن ﺟﺪا
ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ .زﻧﺪان وﻟﯽ ﮐﺎرﮐﺮدش ﮐﺎﻫﺶ ﺧﺸﻮﻧﺖ در اﻋﻤﺎل ﻣﺠﺎزات و ﭘﺮﻫﯿﺰ
از ﻣﺠﺎزات ﻋﻠﻨﯽ اﺳﺖ.
ﮐﺴﯽ ﺟﺮﻣﯽ ﻣﺮﺗﮑﺐ ﺷﺪه و ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺠﺎزات ﺷﻮد .دﯾﮕﺮ ﭼﺮا ﺑﺎﯾﺪ آﺑﺮوﯾﺶ را
در ﮐﻞ ﺷﻬﺮ ﺑﺮد و ﺑﻪ ﺷﮑﻠﯽ اﻓﺮاﻃﯽ ﺧﻮار و ﺧﻔﯿﻔﺶ ﮐﺮد؟ ﻧﻔﺲ زﻧﺪاﻧﯽ
ﺷﺪن ﺑﺎﺑﺖ ﺑﺮﻫﮑﺎری ،ﺧﻔﺖآور اﺳﺖ .از ﺣﺪ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺗﺠﺎوز ﮐﺮد ﮐﻪ ﻗﺮآن ﻫﻢ
ﻓﺮﻣﻮده اﺳﺖ اﻧّﻪُ ﻻ ﯾُﺤﺐ ُ اﻟﻤُﺘَﻌﺪﯾﻦ :ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﺠﺎوزان را دوﺳﺖ
ﻧﻤﯽدارد.
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