ﭼﺮا در اﯾﺮان ،ﻧﯿﺖ ﺷﯿﻄﺎﻧﯽ ،زود ﺑﻪ ﺗﺠﺎوز ﻣﻨﺠﺮ ﻣﯽﺷﻮد؟
ﻣﺤﻤﺪ ﻣﻄﻬﺮی
از دﺧﺘﺮ دﺑﺴﺘﺎﻧﯽ روﺳﺘﺎﯾﯽ ﻓﻘﻂ ﮐﻔﺶﻫﺎﯾﺶ ﭘﯿﺪا ﺷﺪه ﺑﻮد .ﭼﻨﺪی ﺑﻌﺪ ﺟﻨﺎزه ﺧﻔﻪ ﺷﺪه او ﭘﺲ از ﺗﻌﺮض ﻧﯿﺰ ﯾﺎﻓﺖ ﺷﺪ .ﻣﺘﺠﺎوز و ﻗﺎﺗﻞ ﮐﻪ
ﺑﻮد؟ ﻣﺮدی ﻣﺘﺄﻫﻞ! او ﺷﺮح ﻣﺎﺟﺮا را ﭼﻨﯿﻦ ﺧﻼﺻﻪ ﮐﺮد :دﺧﺘﺮک را ﺗﻨﻬﺎ دﯾﺪم ،ﻧﯿﺘﯽ ﺷﯿﻄﺎﻧﯽ ﺑﻪ ذﻫﻨﻢ رﺳﯿﺪ ،ﻧﯿﺖ ﺧﻮد را ﻋﻤﻠﯽ ﮐﺮدم!
ﭼﮕﻮﻧﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ دﯾﺪن ﯾﮏ دﺧﺘﺮﺑﭽﻪ ﻫﻔﺖ ﺳﺎﻟﻪ ﺑﺎ ﻣﺎﻧﺘﻮ و ﻣﻘﻨﻌﻪ ﻣﺪرﺳﻪ ،آﻧﻬﻢ ﺗﻮﺳﻂ ﯾﮏ ﻓﺮد ﻣﺘﺄﻫﻞ ،ﻧﯿﺖ ﺷﯿﻄﺎﻧﯽ ﺗﺠﺎوز را ﭘﺪﯾﺪ ﻣﯽآورد و
ﻣﻬﻢﺗﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ در اﯾﺮان اﯾﻦ ﻧﯿﺘﻬﺎی ﭘﻠﯿﺪ ﺷﯿﻄﺎﻧﯽ زود ﺑﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻋﻤﻞ ﻣﯽرﺳﺪ؟
اﮔﺮ ﻗﺮار ﺑﺎﺷﺪ ﻧﯿﺖ ﺷﯿﻄﺎﻧﯽ اﯾﻨﻘﺪر ﺳﺮﯾﻊ اﯾﺠﺎد ﺷﺪه و ﺑﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻋﻤﻞ ﺑﺮﺳﺪ ،در ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻏﺮﺑﯽ ﮐﻪ اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ ﻣﺨﺘﻠﻂ ،ﻣﺸﺮوب ﻓﺮوﺷﯽﻫﺎ در
دﺳﺘﺮس ،ﺗﺎﺑﻠﻮﻫﺎی ﻧﯿﻤﻪ ﻋﺮﯾﺎن در ﻣﻘﺎﺑﻞ و ﻓﯿﻠﻤﻬﺎی ﺷﻬﻮت اﻧﮕﯿﺰ ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮن در دﯾﺪ ﻫﻤﮕﺎن اﺳﺖ ،ﺑﺎﯾﺪ روزاﻧﻪ دﻫﻬﺎﻫﺰار ﻧﻔﺮ ﻣﻮرد ﺗﻌﺮض ﻗﺮار
ﮔﯿﺮﻧﺪ.
اﻋﺘﺮاف ﺳﻪ ﻗﺴﻤﺘﯽ ﻗﺎﺗﻞ دﺧﺘﺮک روﺳﺘﺎﯾﯽ ،ﺑﺎرﻫﺎ و ﺑﺎرﻫﺎ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺘﺠﺎوزان – ﮐﻪ اﺗﻔﺎﻗﺎ اﮐﺜﺮ آﻧﺎن ﻣﺘﺄﻫﻞ ﺑﻮده و ﯾﺎ رواﺑﻄﯽ از ﻧﻮع دﯾﮕﺮ داﺷﺘﻪ
و ﻫﯿﭻ ﻣﺸﮑﻠﯽ ﺑﺮای ارﺿﺎی ﺟﻨﺴﯽ ﺧﻮد ﻧﺪارﻧﺪ – ﺗﮑﺮار ﻣﯽﺷﻮد.
ﭘﺎﺳﺦ ﻋﻨﻮان اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﮐﻪ« ﭼﺮا در اﯾﺮان ﻧﯿﺖ ﺷﯿﻄﺎﻧﯽ اﯾﻨﻘﺪر زود ﺑﻪ ﺗﺠﺎوز ﻣﻨﺠﺮ ﻣﯽﺷﻮد؟ »در اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺟﻤﻠﻪ ﺳﻪ ﻗﺴﻤﺘﯽ
)دﺧﺘﺮک را ﺗﻨﻬﺎ دﯾﺪم ،ﻧﯿﺘﯽ ﺷﯿﻄﺎﻧﯽ ﺑﻪ ذﻫﻨﻢ رﺳﯿﺪ ،ﻧﯿﺖ ﺧﻮد را ﻋﻤﻠﯽ ﮐﺮدم( در ﺣﻘﯿﻘﺖ ﺟﻤﻠﻪای ﭼﻬﺎر ﻗﺴﻤﺘﯽ اﺳﺖ :دﺧﺘﺮک را ﺗﻨﻬﺎ
دﯾﺪم ،ﻧﯿﺘﯽ ﺷﯿﻄﺎﻧﯽ ﺑﻪ ذﻫﻨﻢ رﺳﯿﺪ «،دﯾﺪم اﻧﮕﺎر در اﯾﻦ ﻣﻤﻠﮑﺖ ﮐﺴﯽ ﺑﻪ ﮐﺴﯽ ﻧﯿﺴﺖ» ،ﻧﯿﺖ ﺧﻮد را ﻋﻤﻠﯽ ﮐﺮدم!
ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻏﺮﺑﯽ ﺑﺮای ﮐﺎﻫﺶ ﺟﻨﺎﯾﺎت و ﺗﻌﺮضﻫﺎ ﺗﻼش ﻓﺮاواﻧﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﺗﺎ اﯾﻦ ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻘﺪر و ﻣﺤﺬوف در اذﻫﺎن ﺷﮑﻞ ﻧﮕﯿﺮد .آﻧﺎن ﺑﺎ در
اﺧﺘﯿﺎر ﮔﺮﻓﺘﻦ درﺳﺖ ﻗﺪرت رﺳﺎﻧﻪای ،ﺑﻪ ﻫﺮ ﻧﺎﻓﻬﻤﯽ ﻓﻬﻤﺎﻧﺪهاﻧﺪ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﺷﻬﺮ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺟﺮﻣﻬﺎی ﺧﺸﻦ ،ﺑﻪ وﯾﮋه ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮐﻮدﮐﺎن و دﺧﺘﺮان
ﺣﺴﺎﺳﯿﺖ زﯾﺎدی وﺟﻮد دارد و« ﮐﺴﯽ ﺑﻪ ﮐﺴﯽ ﻫﺴﺖ» .وﻗﺘﯽ دﺧﺘﺮ ده ﺳﺎﻟﻪای ﺑﻪ ﻧﺎم ﻫﻮﻟﯽ ﺟﻮﻧﺰ در ﮐﺎﻧﺎدا ﻧﺎﭘﺪﯾﺪ ﺷﺪ ،ﺑﻪ ﻣﺪت دو روز« ﺧﺒﺮ
اول »ﺗﻤﺎم ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی ﻣﻬﻢ ﺧﺒﺮی اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﺑﻮد.
ﻣﺎ ﭼﻪ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ؟ ﻓﻮرا اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ اﺧﺒﺎر را ﭘﻨﻬﺎن ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ﺗﺎ زﻣﺎن دﺳﺘﮕﯿﺮی ﻣﺠﺮم .ﭘﺲ از دﺳﺘﮕﯿﺮی ﻣﺠﺮﻣﺎن ،اﮔﺮ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ اﺗﻔﺎق ﺧﺒﺮﻧﮕﺎری از
ﻣﺠﺎزات ﻣﺠﺮم ﻣﻄﻠﻊ ﺷﻮد در ﭼﻨﺪ ﺳﺎﯾﺖ اﯾﻦ ﺧﺒﺮ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻣﯽﺷﻮد .ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺟﺪﯾﺖ ﻣﺎ آن اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻋﺼﺮ رﺳﺎﻧﻪ ،ﻣﺠﺮم را ﻣﻌﻤﻮﻻ ﭼﻨﺪ ﺳﺎل
ﭘﺲ از وﻗﻮع ﺣﺎدﺛﻪ ﺑﺎ ﺣﻀﻮر ﭼﻨﺪ ﺻﺪ ﻧﻔﺮ اﻋﺪام ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ و ﺗﺼﻮر ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ﻫﻤﻪ ﻣﺠﺮﻣﺎن ﺗﺮﺳﯿﺪﻧﺪ در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ اﮐﺜﺮﯾﺖ آﻧﺎن اﺳﺎﺳﺎ از آن ﻣﻄﻠﻊ
ﻧﻤﯽﺷﻮﻧﺪ.
ﻗﻄﻌﺎ اﮔﺮ ﻗﺮار ﺑﻮد ﻏﺮﺑﯽﻫﺎ ﺑﻪ روش ﻣﺎ ﻋﻤﻞ ﮐﻨﻨﺪ آﻣﺎر ﺟﺮم و ﺗﻌﺮض و ﺟﻨﺎﯾﺖ در ﻏﺮب ﭼﻨﺪﯾﻦ و ﺑﻠﮑﻪ دهﻫﺎ ﺑﺮاﺑﺮ رﻗﻢ ﻓﻌﻠﯽ ﺑﻮد .آﯾﺎ ﻏﺮﺑﯽﻫﺎ
ﮐﻪ روﺣﯿﻪ ﻟﺬت ﮔﺮاﯾﯽ در ﻣﯽاﻧﺸﺎن ﻣﻮج ﻣﯽزﻧﺪ ﮐﻤﺒﻮد ﻋﻘﻠﯽ دارﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﭘﺨﺶ اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ اﺧﺒﺎر ﺧﺸﻮﻧﺖ آﻣﯿﺰ ،آﻧﻬﻢ ﮔﺎﻫﯽ در ﺻﺪر اﺧﺒﺎر،
ﺧﺎﻃﺮ ﻣﺮدم ﺧﻮد را ﻣﮑﺪر و آﻧﺎن را ﻧﮕﺮان ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ؟ آﯾﺎ از ﮐﻢ ﺷﻌﻮری آﻧﻬﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﻣﻬﻢ ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮﻧﯽ را ﻗﻄﻊ ﮐﺮده و ﺗﻌﻘﯿﺐ و ﮔﺮﯾﺰ
ﯾﮏ ﻣﺠﺮم را ﺑﻪ ﻃﻮر زﻧﺪه ﭘﺨﺶ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ؟
اﺗﻔﺎﻗﺎ ﻏﺮﺑﯽﻫﺎ در اﯾﻦ ﻣﻮارد ﺑﺴﯿﺎر ﻋﺎﻗﻼﻧﻪ ﻋﻤﻞ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﭼﻮن ﻣﯽداﻧﻨﺪ ﻣﺴﺎﻟﻪ اﺻﻠﯽ ،دﺳﺘﮕﯿﺮی ﻣﺠﺮم ﻧﯿﺴﺖ ،ﺑﻠﮑﻪ ﻓﻬﻤﺎﻧﺪن اﯾﻦ اﻣﺮ ﺑﻪ
ﻣﺠﺮﻣﺎن ﺑﻌﺪی اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻨﺠﺎ ﺷﻬﺮ اﺳﺖ ﻧﻪ ﺟﻨﮕﻞ ،و رﺑﻮدن ﯾﮏ ﮐﻮدک و ﯾﺎ ﺗﻌﺮض ﺑﻪ او ﯾﻌﻨﯽ ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﺑﺎ ﮐﻞ ﺣﮑﻮﻣﺖ و ﻣﺮدم.
در اﯾﺮان ﻣﺎ ،وﻗﺘﯽ ﯾﮏ ﺟﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﯾﮏ دﺧﺘﺮ ﺗﻌﺮض ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﺧﻮد را ﺑﺎ ﯾﮏ ﺧﺎﻧﻮاده ،ﻃﺮف ﻣﯽﺑﯿﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ راﺣﺘﯽ ﺑﺎ ﺗﻬﺪﯾﺪﻫﺎﯾﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ
ﭘﺨﺶ ﻓﯿﻠﻢ ﺗﻌﺮض و ﯾﺎ ﺗﺠﺎوز ﺑﻪ ﻋﻀﻮ دﯾﮕﺮ ﺧﺎﻧﻮاده ،آﻧﺎن را از ﺷﮑﺎﯾﺖ ﻣﻨﺼﺮف ﻣﯽﮐﻨﺪ .وﻟﯽ در ﻏﺮب ﮐﻮدک از ﺟﺎﻣﻌﻪ رﺑﻮده ﻣﯽﺷﻮد ﻧﻪ از
ﺧﺎﻧﻮاده؛ و ﺟﺎﻧﯽ ﻣﯽداﻧﺪ از ﻓﺮدا ﺟﻨﺎﯾﺖ او ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻫﻤﻪ رﺳﺎﻧﻪ ﻫﺎﺳﺖ و اﻧﺼﺮاف ﺷﺎﮐﯽ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺗﺄﺛﯿﺮی ﻧﺪارد.
اﯾﻨﺠﺎﺳﺖ ﮐﻪ در ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻏﺮﺑﯽ ﺑﻪ رﻏﻢ در دﺳﺘﺮس ﺑﻮدن ﺷﺮاب و اﺧﺘﻼط و ﻣﻨﺎﻇﺮ ﺷﻬﻮت اﻧﮕﯿﺰ ،ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ رﻋﺒﯽ ﮐﻪ در دل ﻣﺠﺮﻣﺎن
اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ آﯾﻨﺪه اﯾﺠﺎد ﻣﯽﺷﻮد ،ﻣﯿﺎن ﻧﯿﺖ ﺷﯿﻄﺎﻧﯽ و ﻣﺤﻘﻖ ﺳﺎﺧﺘﻦ آن ﻧﯿﺖ ،ﺗﺎ ﺣﺪ ﻣﻘﺪور ﻓﺎﺻﻠﻪ ﻣﯽاﻓﺘﺪ.
ﺣﺎدﺛﮥ اﺳﯿﺪﭘﺎﺷﯿﻬﺎی ﻣﺘﻮاﻟﯽ در اﺻﻔﻬﺎن درس ﺑﺰرﮔﯽ ﺑﻪ ﻣﺴﺌﻮﻻن داد وﻟﯽ ﻣﺘﺄﺳﻔﺎﻧﻪ ﻣﻮرد ﺑﻬﺮه ﺑﺮداری ﻗﺮار ﻧﮕﺮﻓﺖ و ﺑﻪ ﯾﮏ روﯾﻪ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻧﺸﺪ.
اﯾﻦ ﺣﺎدﺛﻪ از ﻣﻮارد اﺳﺘﺜﻨﺎﯾﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﺴﺌﻮﻻن ﻗﻀﺎﯾﯽ ،اﻧﺘﻈﺎﻣﯽ و ﺑﻪ وﯾﮋه رﺳﺎﻧﮥ ﻣﻠﯽ ﺑﻪ ﻣﺠﺮم ﯾﺎ ﻣﺠﺮﻣﺎن ،ﻗﺎﻃﻌﺎﻧﻪ ﻓﻬﻤﺎﻧﺪﻧﺪ ﮐﻪ در اﯾﻦ
ﻣﻤﻠﮑﺖ درﺑﺎرۀ اﺳﯿﺪﭘﺎﺷﯽ« ﮐﺴﯽ ﺑﻪ ﮐﺴﯽ ﻫﺴﺖ »و ﺣﺴﺎﺳﯿﺖ ﺷﺪﯾﺪی وﺟﻮد دارد .ﻟﺬا ﮔﺮﭼﻪ ﻣﺠﺮﻣﯽ دﺳﺘﮕﯿﺮ ﻧﺸﺪ وﻟﯽ آراﻣﺶ و اﻣﻨﯿﺖ
ﺑﺎزﮔﺮداﻧﺪه ﺷﺪ .ﺑﻬﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﺮدم اﺻﻔﻬﺎن ﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ« ﮐﻤﯽ ﻧﮕﺮاﻧﯽ »ﺑﻮد وﻟﯽ در ﻋﻮض ،ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﭼﻨﺪﯾﻦ ﻧﻔﺮ دﯾﮕﺮ ،ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ اﺳﯿﺪﭘﺎﺷﯽ ﻧﺸﺪﻧﺪ و

اﻣﻨﯿﺖ ﺑﻪ ﺷﻬﺮ ﺑﺎزﮔﺸﺖ ،ﺑﻠﮑﻪ اﺳﯿﺪﭘﺎﺷﺎن در ﺳﺮاﺳﺮ ﮐﺸﻮر ﺣﺴﺎب ﮐﺎر ﺧﻮد را ﮐﺮدﻧﺪ.
اﻟﺒﺘﻪ اﮔﺮ ﻓﺸﺎر رﺳﺎﻧﻪای و ﻣﺮدم ﻧﺒﻮد در ﺟﺮﯾﺎن اﺳﯿﺪ ﭘﺎﺷﯽ اﺻﻔﻬﺎن ﻧﯿﺰ ﺑﻪ روﺷﯽ ﮐﻪ در ﺳﺎﯾﺮ ﻣﻮارد راﯾﺞ اﺳﺖ ﻋﻤﻞ ﻣﯽﺷﺪ :ﭘﻨﻬﺎن ﮐﺮدن واﻗﻌﻪ
ﺗﺎ ﺣﺪ اﻣﮑﺎن و ﺗﻼش ﺑﺮای دﺳﺘﮕﯿﺮی ﻣﺠﺮم .ﺗﺎ ﻗﺒﻞ از دﺳﺘﮕﯿﺮی ﻫﻢ ﻣﻌﻠﻮم ﻧﺒﻮد ده ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ دﯾﮕﺮ اﺿﺎﻓﻪ ﺷﺪه ﺑﻮد ﯾﺎ ﺻﺪﺗﺎی دﯾﮕﺮ ،ﻣﻬﻢ اﯾﻦ
ﺑﻮد ﮐﻪ ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﺎ ﻣﺠﺮم را دﺳﺘﮕﯿﺮ ﮐﺮدﯾﻢ!
ﻣﯽداﻧﯿﺪ ﭼﺮا در اﯾﺮان ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ در ﻫﺮ ﺟﺮم ﻫﻮﻟﻨﺎﮐﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺗﻌﺮض ﺑﻪ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن در آراﯾﺸﮕﺎه زﻧﺎﻧﻪ و ﺗﺠﺎوز در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﭼﺸﻤﺎن ﺷﻮﻫﺮ ،ﭘﺎی ﯾﮏ ﯾﺎ
ﭼﻨﺪ ﻣﺠﺮم ﺳﺎﺑﻘﻪ دار در ﻣﯿﺎن اﺳﺖ؟ ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ ﻋﻠﺖ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ« ﺧﺒﺮ ﺧﺎﻣﻮش »ﻫﺮ روز در ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ ﺑﺨﺸﻬﺎی ﺧﺒﺮی رﺳﺎﻧﻪ ﻣﻠﯽ ﺑﻪ
ﻣﺠﺮﻣﺎن اﻋﻼم ﻣﯽﺷﻮد «:ﺗﺒﻬﮑﺎران ﮔﺮاﻣﯽ! ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ ﻣﯽﺑﯿﻨﯿﺪ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﻬﻤﺘﺮی دارﯾﻢ ،وﻗﺖ ﺑﻪ ﺧﯿﺮ!»
ﺑﺪون ﺷﮏ ﻣﺴﺎﺋﻠﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ،ﺑﺮﺟﺎم ،ﻧﺤﻮه ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﺑﺎ ﻏﺮب ،ﻣﺼﺎﺋﺐ ﻣﺮدم ﻣﻈﻠﻮم ﯾﻤﻦ وﺳﻮرﯾﻪ از اﻫﻤﯿﺖ ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺎﻻﯾﯽ ﺑﺮﺧﻮردارﻧﺪ و
ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺪانﻫﺎ ﺑﻪ ﺟﺪﯾﺖ ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﺷﻮد .ﺣﺘﻤﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﮐﺎری ﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ آﻣﺮﯾﮑﺎ ﻫﯿﭻ ﻏﻠﻄﯽ ﻧﺘﻮاﻧﺪ ﺑﮑﻨﺪ وﻟﯽ اﯾﻦ ﺑﺪﯾﻦ ﻣﻌﻨﺎ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺳﮑﻮت ﺧﻮد
ﺑﮕﺬارﯾﻢ ﺷﺮوران داﺧﻠﯽ ﻫﺮ ﻏﻠﻄﯽ ﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ ﺑﮑﻨﻨﺪ .وﻗﺘﯽ ﻋﻨﺎوﯾﻦ ﻣﻬﻢ ﺧﺒﺮی از اﻣﻮر ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﺑﻌﻀﺎ اﻗﺘﺼﺎدی ﻓﺮاﺗﺮ ﻧﻤﯽرود ﻧﺎﺧﻮاﺳﺘﻪ ﻃﻮری
اﻟﻘﺎ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﻣﺴﺌﻮﻻن ﺟﺰ ﻣﺴﺎﺋﻠﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺣﻔﻆ ﻧﻈﺎم ﻣﺮﺗﺒﻂ اﺳﺖ دﻏﺪﻏﻪ ﻣﻬﻢ دﯾﮕﺮی ﻧﺪارﻧﺪ و ارﻋﺎب ﻗﺮار اﺳﺖ ﻓﻘﻂ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ دﺷﻤﻨﺎن
ﻧﻈﺎم ﺻﻮرت ﮔﯿﺮد) .اﮔﺮ ﻫﻢ ﻧﺎاﻣﻨﯽ ﺳﻮژه ﺧﺒﺮ ﺷﻮد ﻏﺎﻟﺒﺎ درﺑﺎره ﯾﮏ ﮐﺸﻮر ﻏﺮﺑﯽ اﺳﺖ(.
آری ،اﻧﺒﺎر ﻣﻮﺷﮑﻬﺎی دورﺑﺮد ﺑﻪ دﺷﻤﻨﺎن ﻧﺸﺎن داده ﻣﯽﺷﻮد -و ﺑﺎﯾﺪ ﻧﺸﺎن داده ﺷﻮد -ﺗﺎ در ﻓﺎﺻﻠﻪ ده ﻫﺰار ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮی از ﻣﺎ ﺣﺴﺎب ﺑﺒﺮﻧﺪ ،اﻣﺎ
آﯾﺎ ﮐﺴﯽ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺷﺮوراﻧﯽ را ﺑﺘﺮﺳﺎﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﯾﮏ ﺗﺬﮐﺮ ﻟﺴﺎﻧﯽ از ﻃﺮف ﯾﮏ ﺟﻮان ﻣﻈﻠﻮم ﻧﺎﻫﯽ از ﻣﻨﮑﺮ ،از ﻫﻤﺎن اﺑﺘﺪا ﻣﺜﻞ آب
ﺧﻮردن ،ﻗﻤﻪ را ﺑﺮ ﺷﺎﻫﺮگ او ﻓﺮود ﻣﯽآورﻧﺪ؟ آﯾﺎ ﻧﻨﮓ آور ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ در ﯾﮏ ﮐﺸﻮر اﺳﻼﻣﯽ ﻃﺒﻖ آﻣﺎر اﻋﻼم ﺷﺪه در ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮن ،ﺗﺎﮐﻨﻮن ﻫﺸﺘﺎد
ﻧﺎﻫﯽ از ﻣﻨﮑﺮ ﺑﻪ ﺷﻬﺎدت رﺳﯿﺪه و ﺻﺪﻫﺎ ﻧﻔﺮ ﻣﺠﺮوح ﺷﺪهاﻧﺪ؟
ﻣﻦ ﻧﻤﯽداﻧﻢ ﺗﻌﺪاد« ﺟﻨﮕﻞ ﺑﺎﻧﺎن »در اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﭼﻨﺪ ﻧﻔﺮ اﺳﺖ وﻟﯽ ﻫﺮ ﭼﻪ ﻫﺴﺖ ﺗﻌﺪاد« ﺟﻨﮕﻞ ﺑﯿﻨﺎن »-ﯾﻌﻨﯽ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ اﯾﺮان را
ﻣﺜﻞ ﺟﻨﮕﻞ ﺗﻠﻘﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ -و از ﻗﻤﻪ ﮐﺸﯽ و رﺑﺎﯾﺶ و ﺗﻬﺪﯾﺪ و ﺗﺠﺎوز و ﺟﺮﻣﻬﺎی دﯾﮕﺮ اﺑﺎﯾﯽ ﻧﺪارﻧﺪ ﮐﻢ ﺷﻤﺎر ﻧﯿﺴﺖ .ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﺟﻤﻌﯿﺖ رو ﺑﻪ
رﺷﺪ« ﺟﻨﮕﻞ ﺑﯿﻨﺎن »اﺳﺖ ﮐﻪ اﮔﺮ آﯾﻨﻪ دو ﺧﻮدرو ،ﮐﻤﯽ ﺑﺎ ﺷﺪت ﺑﻪ ﻫﻢ ﺑﺮﺧﻮرد ﮐﻨﺪ ،ﭘﯿﺎده ﺷﺪن از ﺧﻮدرو ﺑﺎ ﻗﻤﻪ ﻣﻨﻈﺮه ﻧﺎدری در ﺗﻬﺮان
ﻧﯿﺴﺖ .ﻣﺮدم ﻋﺎدی ﺑﻪ ﮐﻨﺎر ،در ﮐﺪام ﮐﺸﻮر ﺟﻬﺎن ،ﺷﺮوران در ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﺑﺎ ﭘﻠﯿﺲ ﺑﻪ ﺟﺎی ﻓﺮار ،ﻣﮑﺮرا ﺑﺎ ﻗﻤﻪ ﺑﻪ ﻣﺄﻣﻮران ﻣﺴﻠﺢ ﺣﻤﻠﻪ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ؟
آﯾﺎ اﯾﻦ ﭘﺪﯾﺪهﻫﺎ دﻟﯿﻠﯽ ﺑﺮ ﮔﺴﺘﺮش ﺗﻌﺪاد« ﺟﻨﮕﻞ ﺑﯿﻨﺎن »ﻧﯿﺴﺖ؟ )ﺟﺎ دارد در اﯾﻨﺠﺎ ﯾﺎد ﺟﻨﮕﻠﺒﺎﻧﺎن و ﻣﺤﯿﻂ ﺑﺎﻧﺎن ﭘﺮﺷﻤﺎر ﺑﺎ ﻏﯿﺮﺗﯽ ﮐﻪ ﺟﺎن
ﺧﻮد را در درﮔﯿﺮی ﺑﺎ اﺷﺮار و اﻟﺒﺘﻪ در ﺳﮑﻮت ﺧﺒﺮی از دﺳﺖ دادﻧﺪ ﮔﺮاﻣﯽ ﺑﺪارﯾﻢ(.
ﺷﺎﯾﺎن ذﮐﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ اﺻﻼح روش ﺧﺒﺮی ﮐﻨﻮﻧﯽ ﻧﻪ ﺑﻪ دﺳﺖ ﺻﺪا وﺳﯿﻤﺎﺳﺖ و ﻧﻪ ﻗﻮه ﻗﻀﺎﯾﯿﻪ و ﻧﻪ ﻧﯿﺮوی اﻧﺘﻈﺎﻣﯽ ،زﯾﺮا در اﯾﻦ ﺻﻮرت،
ﻣﻘﺎﻣﺎت اﻧﺘﻈﺎﻣﯽ و ﻗﻀﺎﯾﯽ و رﺳﺎﻧﻪ ﻣﻠﯽ ﻣﺘﻬﻢ ﺑﻪ ﺳﯿﺎه ﻧﻤﺎﯾﯽ و ﺑﺮ ﻫﻢ زدن آراﻣﺶ ﻣﺮدم ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ .ﺗﻨﻬﺎ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮی در ﺳﻄﺢ ﮐﻼن ﻣﺜﻞ
ﺷﻮرای ﻋﺎﻟﯽ اﻣﻨﯿﺖ ﻣﻠﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ اﯾﻦ روش ﺧﺎﻧﻤﺎﻧﺴﻮز را ﺗﻐﯿﯿﺮ دﻫﺪ.
ﺑﺪﺑﺨﺘﯽ اﯾﻨﺠﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻘﺎﻣﺎت اﻣﻨﯿﺘﯽ ﺑﻪ ﻏﻠﻂ ﺗﺼﻮر ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ راه ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﻣﺠﺮﻣﺎن ﺧﺸﻦ ،ﻫﻤﺎن روش ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﺟﺎﺳﻮﺳﺎن و
ﺑﻤﺒﮕﺬاران اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ در ﺧﻔﺎی ﮐﺎﻣﻞ ﺻﻮرت ﮔﯿﺮد .در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻫﺪف اﺻﻠﯽ در ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﺟﺮﻣﻬﺎی ﺧﺸﻦ ،ﺗﺄﻣﯿﻦ اﻣﻨﯿﺖ از ﻃﺮﯾﻖ اﯾﺠﺎد
رﻋﺐ در دل ﻣﺠﺮﻣﺎن و اﺛﺒﺎت اﯾﻦ ﺣﻘﯿﻘﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﻈﺎم ﺑﺎ ﻫﻤﻪ اﻣﮑﺎﻧﺎت در ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﺧﺸﻮﻧﺖﻫﺎ در ﮐﻨﺎر ﻣﺮدم اﺳﺖ و اﯾﻦ اﻣﺮ ﺟﺰ ﺑﺎ ﺧﺒﺮی
ﮐﺮدن ﺑﺮﺧﯽ ﺟﻨﺎﯾﺖﻫﺎ و ﺑﺴﯿﺞ ﮐﺮدن ﺟﺎﻣﻌﻪ و ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮐﺮدن اﻣﻨﯿﺖ ﺑﻪ ﯾﮏ« ﻣﺴﺄﻟﻪ ﺟﻤﻌﯽ »ﻣﯽﺳﺮ ﻧﯿﺴﺖ ،وﻟﻮ ﻣﺠﺮم ﻓﺮار ﮐﻨﺪ و ﯾﺎ ﻣﺮدم
ﻣﻘﺪاری ﻧﮕﺮان ﺷﻮﻧﺪ و ﯾﺎ ﺑﻨﮕﺎﻫﻬﺎی ﺧﺒﺮی ﺧﺎرﺟﯽ ﺳﻮء اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪ.
در وﺿﻌﯿﺖ ﮐﻨﻮﻧﯽ ﻫﺮ ﺗﺎﺑﻠﻮﯾﯽ ﻣﺜﻞ آراﯾﺸﮕﺎه زﻧﺎﻧﻪ و ﺑﺎﺷﮕﺎه ﺑﺎﻧﻮان ﺑﺮای ﯾﮏ ﻣﺠﺮم ﺳﺎﺑﻘﻪ دار ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺳﺮﯾﻌﺎ ﺑﻪ ﻧﯿﺖ ﺷﯿﻄﺎﻧﯽ و ﺳﭙﺲ ﻋﻤﻞ
ﻣﻨﺠﺮ ﺷﻮد ،ﻫﻤﭽﻨﺎﻧﮑﻪ اﺧﯿﺮا ﯾﮏ ﮔﺮوه ﺗﺒﻬﮑﺎر اﻗﻼ ﺳﻪ آراﯾﺸﮕﺎه زﻧﺎﻧﻪ را در اﻫﻮاز ﻣﻮرد ﺳﺮﻗﺖ و ﺗﻌﺮض ﻗﺮار داد .ﺗﻨﻬﺎ اﮔﺮ آن ﻓﺮد ﺑﺪاﻧﺪ ﺑﺎ اﯾﻦ
ﮐﺎر دارد ﺗﯽﺗﺮ اول ﺧﺒﺮ ﺳﺎﻋﺖ  ۱۲را ﻣﯽﺳﺎزد و ﭼﻨﺪ ﺳﺎﻋﺖ ﺑﻌﺪ ﺗﺼﺎوﯾﺮی از وی ﮐﻪ دورﺑﯿﻦﻫﺎی ﻣﺪارﺑﺴﺘﻪ اﻃﺮاف ﻣﺤﻞ وﻗﻮع ﺟﺮم ﺿﺒﻂ
ﮐﺮدهاﻧﺪ از ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮن ﭘﺨﺶ ﻣﯽﺷﻮد و ﻣﺤﺎﮐﻤﻪ ﺧﺎرج از ﻧﻮﺑﺖ ،اﻧﺘﻈﺎر او را ﻣﯽﮐﺸﺪ آﻧﮕﺎه اﯾﻦ ﻧﯿﺖ ﺷﯿﻄﺎﻧﯽ ﺧﯿﻠﯽ زود رﻧﮓ ﻣﯽﺑﺎزد.
در ﭘﺎﯾﺎن ذﮐﺮ ﭼﻨﺪ ﻧﮑﺘﻪ ﻻزم اﺳﺖ:
 .۱اﯾﻨﮑﻪ آﻣﺎر ﺟﻨﺎﯾﺖ و ﺗﺠﺎوز در ﻏﺮب ﺑﺎﻻ ﻫﺴﺖ ﯾﺎ ﻧﯿﺴﺖ ﻫﯿﭻ دﺧﻠﯽ ﺑﻪ اﺳﺘﺪﻻل اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻧﺪارد .ﺑﺤﺚ در ﺷﯿﻮه ﻣﻮاﺟﻬﻪ اﺳﺖ .ﻣﻦ ﻣﺎﻧﻨﺪ
ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻌﺘﻘﺪ ﻧﯿﺴﺘﻢ ﮐﻪ از ﻏﺮب ﻓﻘﻂ ﺑﺎﯾﺪ اﯾﺮاد ﮔﺮﻓﺖ ﺑﻠﮑﻪ ﻧﮑﺎت ﻣﺜﺒﺖ ﻏﺮﺑﯽﻫﺎ را ﺑﻪ ﺗﻌﺒﯿﺮ ﺷﻬﯿﺪ ﻣﻄﻬﺮی ﺑﺎﯾﺪ« ﺗﺤﺴﯿﻦ »و« ﺗﻘﻠﯿﺪ »ﮐﺮد.
اﻧﺘﻘﺎد ﯾﮑﻄﺮﻓﻪ ﻫﻤﻮاره ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻣﻌﮑﻮس داده اﺳﺖ؛ ﺿﻤﻦ اﯾﻨﮑﻪ اﺳﺎﺳﺎ ﺷﺒﯿﻪ ﭼﻨﯿﻦ روﺷﯽ در ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺷﺮﻗﯽ ﻣﺜﻞ ژاﭘﻦ ﻫﻢ اﻋﻤﺎل ﻣﯽﺷﻮد.
 .۲اﯾﻨﮑﻪ ﻋﻮاﻣﻞ دﯾﮕﺮی ﻫﻢ در رﺷﺪ ﺟﺮم و ﺟﻨﺎﯾﺖ در ﮐﺸﻮر دﺧﯿﻠﻨﺪ در اﯾﻦ ﻧﻮﺷﺘﺎر ﻧﻔﯽ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ .ﺑﺤﺚ در اﺳﺎﺳﯽﺗﺮﯾﻦ ﻧﻘﺼﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در
ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﺑﺎ ﺗﻬﺪﯾﺪ ﺟﺎن و ﻧﺎﻣﻮس و اﻣﻨﯿﺖ ﻣﺮدم وﺟﻮد دارد.
 .۳روﺷﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻘﺼﻮد اﯾﻦ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﻫﻤﻪ دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎ وﻇﯿﻔﻪ ﺧﻮد را در ﻗﺒﺎل ﺗﻬﺪﯾﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن اﻣﻨﯿﺖ ﻣﺮدم درﺳﺖ اﻧﺠﺎم داده و ﻣﯽدﻫﻨﺪ ﺟﺰ

رﺳﺎﻧﻪ ﻣﻠﯽ ،ﺑﻠﮑﻪ ﻣﺮاد آن اﺳﺖ ﮐﻪ اﻗﺪام ﺟﺪی ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻮﺳﻂ رﺳﺎﻧﻪ ﻣﻠﯽ آﻏﺎز ﺷﻮد .در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﺳﺎﯾﺮ دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻓﺸﺎر اﻓﮑﺎر ﻋﻤﻮﻣﯽ
ﭼﺎرهای ﺟﺰ ﻫﻤﺮاﻫﯽ ﮐﺮدن ﺑﯿﺸﺘﺮ و رﻓﻊ اﺷﮑﺎﻻت ﺧﻮد ﻧﺪارﻧﺪ.
 .۴ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻣﻦ ﻫﺮﮔﺰ اﯾﻦ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﻬﻤﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﻮرﯾﻪ و ﯾﻤﻦ ﮐﻤﺘﺮ ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﺷﻮد .اﻫﺘﻤﺎم ﻧﻮرزﯾﺪن ﺑﻪ اﻣﻮر ﻣﺴﻠﻤﯿﻦ ،ﻣﺎ را از ﻣﺴﻠﻤﺎن
ﺑﻮدن دور ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﻣﺴﺄﻟﻪ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺜﻼ درﻫﺮ ﻣﺎه ،ﭼﻨﺪ ﺑﺎر ﺑﺎ اﻋﻼم ﺧﺒﺮﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺟﺎن و ﻧﺎﻣﻮس ﻣﺮدم در ﺻﺪر اﺧﺒﺎر ،ﻣﯽﺗﻮان ﺗﻌﺪاد
ﮐﺴﺎﻧﯽ را ﮐﻪ ﻓﮑﺮ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﺑﺎ رﺑﻮدن و ﺗﺠﺎوز و ﺟﻨﺎﯾﺖ و ﺗﻬﺪﯾﺪ ﺑﻪ ﭘﺨﺶ ﻓﯿﻠﻢ ﺗﻌﺮض ،ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪاﻧﺪ ﻧﻈﺎم اﺳﻼﻣﯽ را در ﺑﺮﺧﻮرد ﺑﺎ ﺧﻮد ﻣﻔﻠﻮک
ﺳﺎزﻧﺪ ﺑﻪ ﺣﺪاﻗﻞ رﺳﺎﻧﺪ.
ﺑﻨﺪه ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺑﺎر ﺷﺒﯿﻪ اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﺐ را در ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻫﻢ ﻓﺮﯾﺎد ﮐﺮده و از ﺟﻤﻠﻪ در ﺳﻪ ﻧﻮﺷﺘﺎر در ﺳﺎل  ۷۸ﯾﮑﯽ ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان« ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﭘﻠﯿﺴﯽ و
ﺟﺎن و ﻧﺎﻣﻮس ﻣﺮدم» ،دﯾﮕﺮی ﺑﺎ ﻋﻨﻮان« آﯾﺎ ﻣﺴﺌﻮﻻن ﺻﻔﺤﺎت ﺣﻮادث را ﻧﻤﯽﺧﻮاﻧﻨﺪ؟ »و ﺳﻮﻣﯽ« ام اﻟﻤﺸﮑﻼت ﮐﺸﻮر ﭼﯿﺴﺖ؟ »ﻧﮑﺎﺗﯽ
ﺗﻄﺒﯿﻘﯽ را ﮔﻮﺷﺰد ﮐﺮدهام .ﻫﻨﻮز راز اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ ﺑﺮای ﻣﻦ روﺷﻦ ﻧﺸﺪه ﮐﻪ ﭼﺮا از ﻗﺪرت رﺳﺎﻧﻪ ﺑﺮای ﺣﻔﻆ ﺟﺎن و ﻧﺎﻣﻮس ﻣﺮدم اﺳﺘﻔﺎده ﻻزم
ﻧﻤﯽﺷﻮد و ﭼﻨﯿﻦ ﺗﺼﻮر ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ در اوﻟﻮﯾﺖ ﻗﺮارﮔﺮﻓﺘﻦ ﺟﺎن و ﻧﺎﻣﻮس ﻣﺮدم در اﺧﺒﺎر ،ﺑﻪ اﻋﺘﺒﺎر ﻧﻈﺎم ﻟﻄﻤﻪ وارد ﻣﯽﮐﻨﺪ.
اﻋﻀﺎی ﻣﺤﺘﺮم ﺷﻮرای ﻋﺎﻟﯽ اﻣﻨﯿﺖ ﻣﻠﯽ !
ﺑﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮ اﯾﻦ روش ﺧﺒﺮی ﺷﺮورﭘﺮور ،ﻣﺮدم را ﮐﻤﯽ ﻧﮕﺮان ﮐﻨﯿﺪ وﻟﯽ در ﻋﻮض ،ﺟﺎن و ﻧﺎﻣﻮﺳﺸﺎن را ﺑﻬﺘﺮ ﺣﻔﻆ ﮐﻨﯿﺪ و در ﮐﻨﺎر دهﻫﺎ و ﺻﺪﻫﺎ
رﻋﺒﯽ ﮐﻪ در دل دﺷﻤﻨﺎن ﺧﺎرﺟﯽ ﻧﻈﺎم اﯾﺠﺎد ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ ﮔﺎﻫﯽ ﻫﻢ اﺧﻢ ﺧﻮد را ﻋﻠﻨﺎ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺟﺎﻧﯿﺎن و ﻣﺠﺮﻣﺎن داﺧﻠﯽ ﮐﻨﯿﺪ .داﻧﺶ دﯾﻨﯽ و ﻋﻘﻞ
ﻧﺎﻗﺺ ﻣﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﻗﺒﻞ از آﻧﮑﻪ در ﻗﯿﺎﻣﺖ از ﻣﺎ ﺑﭙﺮﺳﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ دﺷﻤﻨﺎن ﺧﺎرﺟﯽ ﭼﻪ ﮐﺮدﯾﺪ ،از ﻣﺎ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﭘﺮﺳﯿﺪ ﺑﺮای ﺣﻔﻆ ﻧﻮاﻣﯿﺲ ﻣﺮدم و
اﻣﻨﯿﺖ ﻣﺮدم ﮐﻮﭼﻪ و ﺑﺎزار و ﻧﺎﻫﯿﺎن از ﻣﻨﮑﺮ ﭼﻪ ﮐﺮدﯾﺪ .اﮔﺮ ﯾﮏ درﺻﺪ از ﺗﺸﺮﻫﺎ و ﺧﻂ و ﻧﺸﺎنﻫﺎ ﺑﺮای دﺷﻤﻨﺎن ﻧﻈﺎم ،ﻣﺘﻮﺟﻪ دﺷﻤﻨﺎن ﺟﺎن و
ﻧﺎﻣﻮس و اﻣﻨﯿﺖ ﻣﺮدم ﺷﻮد ﺗﺤﻮﻟﯽ در ارﺗﻘﺎی اﻣﻨﯿﺖ ﻣﺮدم ﭘﺪﯾﺪ ﺧﻮاﻫﺪ آﻣﺪ.
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