دود تخریب اموال عمومی در چشم تخریب کننذه

آیخسبست صدى ثِ اهَال ػوَهی؛ایي سٍصّب ثشای ثشخی جَاًبى  .افشاد ثِ یه سشگشهی تجذیل ضذُ است؟تخشیت ّبیی وِ دس دل
ا
ًیوِ ضت سخ هیذٌّذ ٍ گبُ جلَی چطن ّوگبى،تخشیة ُ ایی وِ دس ًظش سٍاًطٌبسبى ٍ هحكقیى سفتبسی ،ػلل گًَبگًَی داسد .
غٌؼتی ضذى ٍ سضذ ٍ تَسؼِ ضْشًطیٌی هَجت افضایص تؼبهالت ٍ هطبسوت افشاد دس اهَس اجتناػی ضذُ است  .حضَس فشد دس اجتوبع
اص ًیبص ٍی ثشای دیذُ ضذى ٍ هَسد تَجِ لشاس گشفتي ًىبستِ است .اًسبىّب ثب دسجبت هخلتف دس اجتوبع خَاستبس هفیذ ثَدى ٍ سضذ ٍ
پیطشفت ّستٌذ.
دس ایي هیبى اگش افشادی ثبضٌذ وِ ثِ خَاستِّب ٍ اّذاف خَد ًشسیذُ ثبضٌذ ٍ
یب احسبس ووجَد ٍ سشخَسدگی دس همبیسِ ثب سبیش افشاد وٌٌذ ،احتوبل ثشٍص
ٍاوٌطْبی هٌفی دس آًْب ٍجَد داسد .یىی اص ایي ٍاوٌطْبی هٌفی تخشیت اهَال
ػوَهی دس سغح جبهؼِ است .افشاد اگش ثٌب ثِ دالیلی وِ گفتِ خَاّذ ضذ ثِ
ًیبصّب ٍ خَاستِّبیی وِ حك خَد هیداًٌذ دست پیذا ًىٌٌذ هوىي است ثشای
جلت ًظش دیگشاى ٍ یب اػالم ًبسضبیتی ٍ سشخَسدگی خَد دست ثِ سفتبسّبی
هخشة ثضًذ .تخشیت اهَال ػوَهی اص جولِ هؼضالت ٍ آسیتّبی فشٌّگی ٍ اجتوبػی یه جبهؼِ هحسَة هیضَد .تخشیت دس لغت
ثِ هؼٌبی خشاة ٍ ٍیشاى وشدى ،تجبُ وشدى ،اص وبساًذاختي هؼٌب ضذُ است ٍ تخشیتگش ضخعی است وِ ایي ػول سا هشتىت هیضَد.

دس اغغالح جْبًی ثِ وسی وِ هشتىت تخشیت اهَال ػوَهی ٍ آثبس فشٌّگی هیضَدًٍ ،ذال گفتِ هیضَدًٍ .ذالیسن یب ثیوبسی
تخشیت اهَال ػوَهی ػولی است وِ ثٌب ثِ دالیل هتؼذد ٍ اص سٍی آگبّی ٍ ثِ ػوذ ٍ ثِ هٌظَس تجبُ وشدى یب غذهِ صدى ثِ چیضی
غَست هیگیشد وِ هتؼلك ثِ ػوَم هشدم است .ایي تخشیت ضبهل اهَال ػوَهی ،تبسیسبت اجتوبػی ،اداسات ٍ سبصهبىّب ،آثبس ٌّشی،
اثٌیِ تبسیخی ٍ ...است .ایي ػول اص سَی ّش وسی هوىي است اًجبم ضَد وِ گبُ فشدی ٍگبُ گشٍّی اًجبم هیضَد؛ اهب ثِ عَس ػوذُ
جَاًبى ثیطتشیي لطشی ُ ستٌذ وِ توبیل ثِ ایي سفتبس ًبٌّجبس یب ثیوبسی اجتوبػی داسًذ .
تخشیت اهَال ػوَهی ًِ تٌْب هَجت اختالل دس اهَس ضْشی ٍ اجتوبػی خَاّذ ضذ ٍ سبیش افشاد سا اص استفبدُ اص اهَال ػوَهی دس
همغؼی اص صهبى هحشٍم هیوٌذ ،هذیشیت ضْشی سا ًیض ثب هطىل ٍ تٌگٌب هَاجِ هیوٌذ ٍ هسئٍالى ثبیذ ثب غشف ّضیٌِ ٍ صهبى سؼی دس
اغالح ،تؼویش ٍ جبیگضیٌی اهَال تخشیت ضذُ داضتِ ثبضٌذ .ایي اغالح ٍ تؼویش گبّی لبثل ججشاى است ٍ گبُ غیش لبثل ججشاى .ثِ
ػٌَاى هثبل آسیت ثِ اثٌیِ تبسیخی ٍ آثبس ٌّشی وِ اص سشهبیِّبی یه وطَس هحسَة هیضَد ،ووتش لبثل اغالح ٍ جثشاى است  .ایي

ػول اص سَی ّوِ هشدم ٍ دس توبهی ًمبط جْبى هزهَم ٍ ًىَّیذُ است ٍ دس وطَسّبی هختلف ثشای هجبسصُ ثب آى ثِ سٍشّبی
هختلف ثشخَسد هیضَد.
ًوًَِّبیی اص تخشیت اهَال ػوَهی ػجبست است اص :وٌذى گَضی تلفي ػوَهی ،تخشیت
ثبجِّبی تلفي ػوَهیًَ ،ضتي یبدگبسی ثش سٍی دیَاسّبی اثٌیِ تبسیخی ٍ هجسوِّب ،ثشیذى
غٌذلیّبی ػوَهی ثب چبلَ ،ضىستي غٌذلیّبی ػوَهی ،آسیت سسبًذى ثِ دسختبى ٍ
فضبّبی سجض ،ضىستي ضیطِّبی اتَثَس ٍ لغبسّب ،ایشاد خسبست ثِ هیبدیي ٍسصضی،
ضؼبسًَیسی ٍ خظ ًَیسی سٍی دیَاسّبی ضْش ،سَصاًذى سغلّبی صثبلِ ػوَهی ،خشاة وشدى
ػالین ساٌّوبیی ٍ ساًٌذگی ،خشاة وشدى هتؼلمبت هذاسس هثل هیضً ،یوىت ،تختِ سیبُ ،وتبة
ٍ ،...وٌذى یب پبسُ وشدى تشاوتّبی تجلیغبتی ،ایجبد حشیك دس پبسنّبی جٌگلی ،تخشیت ٍ
آسیت ثِ سشٍیسّبی ثْذاضتی ػوَهی ،ضىستي چشاؽّبی هؼبثش ،تخشیت آسبًسَس ٍ.... .
ًٍذالیسن اص جولِ ثضّىبسیّب ٍ آسیتّبی اجتوبػی هحسَة هیضَد .ایي ػول ًیض هبًٌذ سبیش
ثضّىبسیّبی دیگش اجتوبػی دالیل ٍ سیطِّبیی داسد وِ دس غَست یبفتي دالیل ،ساّىبسّب ٍ سٍشّبی ثْتشی ثشای همبثلِ یب
پیطگیشی اص آى هیتَاى ثِ وبسثشد .دلیل ایي ػول ّشچِ وِ ثبضِ سیطِ دس دسٍى افشاد ٍ ّیجبًبت سٍحی ًبضی اص ػػجبًیت،
پشخبضگشی ،سشخَسدگی ،خَدون ثیٌی ،خَدًوبیی ٍ ...دس فشد داسد .سٍاًطٌبسبى هؼتمذًذ ًٍذالیسن استجبط هستمیوی ثب ّیجبًبت سٍحی
داسد ٍ افشاد ثشای ًطبى دادى ًبسضبیتیً ،بوبهی ،اجحبف ٍ اًتمبم جَیی دست ثِ چٌیي وبسّبیی هیصىًذ  .ایي سفتبس ًبثٌْجبس اجتوبػی دس
هیبى جَاًبى ٍ افشادی ثب سغح تحػیالت ٍ ضشیت َّضی پبییي ثیطتش دیذُ هیضَد .یىی اص ػَاهل ثیشًٍی پیذایص ًٍذالیسن ثیىبسی
جَاًبى ٍ پشًطذى اٍلبت فشاغت آًبى ٍ ثِ تجغ آى ػذم تخلیِ ّیجبًبت سٍحی ٍ سٍاًی آًبى است .دس تخشیتّبی گشٍّی گبُ دیذُ
ضذُ وِ جَاًبى ثشای جلت تَجِ ّوسبالى ٍ دٍستبى خَد ٍ ًیبص ثِ هَسد تَجِ لشاس گشفتي دست ثِ چٌیي وبسی هیصًٌذ .الصم ثِ روش
است وِ ثخص ػوذُ ایي سفتبسّبی ثضّىبساًِ ثِ تشثیت خبًَادگی ٍ فمش فشٌّگی افشاد ثشهیگشدد.

ونذالیسم
ًطذُ اضیبء ٍ آثبس فشٌّگی ثباسصش یب اهَال ػوَهی است وِ یه ًبٌّجبسی اجتوبػی ثِ حسبة
وَنذالیسم ثِهؼٌبی تخشیت وٌتشل ٔ
هیآیذ ٍ دالیل هتؼذدی ثشای آى ػٌَاى هیوٌٌذًٍ .ذالیسن سا دس صهشُٔ اًحشافبت ٍ ثضُوبسیّبی جَاهغ جذیذ دستِثٌذی هیوٌٌذ ٍ آى
سا ػىسالؼولی خػوبًِ ٍ ٍاوٌطی ویٌِ تَصاًِ ًسجت ثِ ثشخی اص فطبسّب ،تحویالتً ،بهالیوبت ،اجحبفّب ٍ ضىستّب تحلیل
هیوٌٌذ.
یىی اص ًبثٌْجبسیّب گشایص جَاًبى ثِ تخشیت است ،وِ دس ًَع خَد هیتَاًذ ضبهل تخشیت اهَال ػوَهی ،فضبی سجض ،جبدُّب،
دیَاسّب ... ،ثبضذ .وسی سا وِ دست ثِ چٌیي وبسّبیی هیصًذ دس اغغالح جبهؼِضٌبسبى «ًٍَذال» هیگَیٌذ ٍ ،گشایص ثِ ایيگًَِ
تخشیتّب ًٍذالیسن ًبهیذُ هیضَد .تخشیت اهَال ػوَهی اص سَی جَاًبى ٍ ًَجَاًبى داسای ػَاسؼ ٍ پیبهذّبی هبدی ٍ هؼٌَی است.
اهب دس ًگبُ دلیكتش ثِ ایي لضیِ ،هیتَاى اثؼبد ػَاسؼ اًسبًی سا ثسیبس فشاتش دیذ .ثٌبثشایي ،ثب تَجِ ثِ ایٌىِ اوٌَى ثِدفؼبت ضبّذ
تخشیت اهَال ػوَهی ّستین ،تخشیت اهَالی هبًٌذ ویَسهّبی تلفي ،اتَثَسّب ،وٌذى جبدُّب ،خشاةوشدى دیَاسّب ،ضىستي
صهشُ ًٍذالیسن ثِضوبس هیسًٍذ.
ضیطِّبی هغبصُّب ٍ ثِّنسیختي ٍسصضگبُ ّب اص سَی جَاًبى ٍ ًَجَاًبى دس ٔ
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هبدُ  687لبًَى تؼضیشات هػَة  1375همشس هیداسدّ« :ش وس دس ٍسبیل ٍ تبسیسبت هَسد استفبدُ ػوَهی اص لجیل ضجىِّبی آة ٍ
فبضالة ،ثشقً ،فت ،گبص ،پست ٍ تلگشاف ٍ تلفي ٍ هشاوض فشوبًس ٍ هبوشٍٍیَ (هخبثشات) ٍ سادیَ ٍ تلَیضیَى ٍ هتؼلمبت هشثَط ثِ آًْب
اػن اصسذ ٍ وبًبل ٍ اًطؼبة لَلِوطی ٍ ًیشٍگبُّبی ثشق ٍ خغَط اًتمبل ًیشٍ ٍ هخبثشات (وبثلّبی َّای یب صهیٌی یب ًَسی) ٍ
دستگبُ ّبی تَلیذ ٍ تَصیغ ٍ اًتمبل آًْب وِ ثِ ّضیٌِ یب سشهبیِ دٍلت یب ثب سشهبیِ هطتشن دٍلت ٍ ثخص غیشدٍلتی یب تَسظ ثخص
خػَغی ثشای استفبدُ ػوَهی ایجبد ضذُ ٍ ّوچٌیى دس ػالین ساٌّوبیی ٍ ساًٌذگی ٍ سبیش ػالیوی وِ ثِ هٌظَس حفظ جبى اضخبظ
یب تبهیي تبسیسبت فَق یب ضَاسع ٍ جبدُّب ًػت ضذُ است ،هشتىت تخشیت یب ایحبد حشیك یب اص وبساًذاختي یب ّش ًَع خشاثىبسی دیگش
س هبُ تب دُ سبل ( حجس تؼضیشی دسجِ  )4هحىَم خَاّذ
ضَد ثذٍى آًىِ هٌظَس اٍ اخالل دس ًظن ٍ اهٌیت ػوَهی ثبضذ ثِ حجس اص ُ
ضذ».
ثشای جلَگیشی اص ایي ػول هٌىَة اجتوبػی ساّهاسّبیی ثبیذ دس ًظش گشفت  .دس لذم اٍل ثبیذ ثِ هشدم اص عشق هختلف ّوچَى غذا
ٍسیوب ،آهَصش ٍ پشٍسش ٍ خبًَادُ ّب آهَصش داد وِ ایي اهَال هتؼلك ثِ خَد آًْبست ٍ ضشس ّشگًَِ آسیت ثِ خَد آًْب ثشهیگشدد.
ضبیذ یىی اص دالیل استىبة ایي ػول ػذم آگبّی افشاد اص ػوَهی ثَدى اهَال ٍ هجبصاتْبی دسًظش گشفتِ ضذُ ثشای آى است.
ّوچٌیي ثب افضایص هشاوض تفشیحی ٍ فشٌّگی وِ دس آًْب ّیجبًبت ٍ اًشطیّبی جَاًبى تخلیِ ضَد هیتَاًذ دس وبّص ًٍذالیسن ًمص
ثسضایی داضتِ ثبضذ.
یىی اص ػَاهل ثیشًٍی پیذایص ًٍذالیسن ثیىبسی جَاًبى ٍ پشًطذى اٍلبت فشاغت آًبى ٍ ثِ تجغ آى ػذم تخلیِ ّیجبًبت سٍحی ٍ سٍاًی
آًبى است .دس تخشیت ّبی گشٍّی گبُ دیذُ ضذُ وِ جَاًبى ثشای جلت تَجِ ّوسبالى ٍ دٍستبى خَد ٍ ًیبص ثِ هَسد تَجِ لشاس گشفتي
دست ثِ چٌیي وبسی هیصًٌذ
سختگیشی ثیطتش دس اجشای لَاًیي هجبصات ثشای ایي گًَِ اػوبل ٍ
تطذیذ هجبصات ًیض هیتَاى ًمص هَثشی دس وبّص ًٍذالیسن دس جبهؼِ
داضتِ ثبضذ .الجتِ ًمص ضْشًٍذاى سا ًیض دس وبّص ایي ػول صضت ًجبیذ
اًىبس وشد .اگش ضْشًٍذاى احسبس وٌٌذ وِ اهَال هتؼلك ثِ ّوِ هشدم
است ٍ ضشس ٍ صیبى ثِ آًْب هتَجِ ّوِ آحبد جبهؼِ خَاّذ ضذ ،دس غَست
هَاجِْ ثب ایي سفتبسّب ثِ دیگشاى تزوش هیدٌّذ .دس ایي تزوش حتی اگش
ضخع خبعی دست اص ػول خَد ثشًذاسد ،هتَجِ هیضَد وِ هشدم ًسجت
ثِ ایي سفتبس صضت ٍی ثی اػتٌب ٍ ثی تَجِ ًیستٌذ.
دس ًْبیت اگش ًٍذالیسن سا یه جشم وَچه تلمی وٌین ٍ اگش دس غذد سفغ آى ثشًیبیین ایي جشم دس دساص هذت تجذیل ثِ جشاین
سٌگیيتشی خَاّذ ضذ ٍ آسیتّبی ثیطتشی ثش پیىشُ اجتوبع ٍاسد خَاّذ وشد .ثٌبثشایي هجبسصُ ثب آى اهشی ضشٍسی است وِ ثبیذ ثیطتش
هَسد تَجِ هسئَالى اهش لشاس گیشد ٍ آًْب سؼی وٌٌذ ثب ضٌبسبیی سیطِّب ،سؼی دس وبّص ٍ پیطگیشی اص آى داضتِ ثبضٌذ.

منصوره فراهانی

