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مجازات فرد يا خانواده؟

نامه آقاي محمدرض��ا رحيم��ي در رد و نقد بيانيه 
احمدي نژاد واج��د نكات گوناگوني ب��ود، ولي يكي از 
فرازهاي آن ذكر مصايب وارده بر خانواده ازجمله مادر، 
همس��ر و دختران آقاي رحيمي است. پيش از اين نيز 
در جريان قضاياي آقاي كردان نيز اين موضوع مطرح 
ش��د كه فرزن��دان او متحمل عوارض روح��ي و رواني 
شديدي شده اند و هنگامي كه در ميان مردم هستند 
و مردم متوجه انتس��اب آنان به آقای كردان مي شوند، 
نيش��خندها و كنايه هاي زيادي را متحمل مي شوند. 
پرسش اساسي اين است آيا خانواده گناهي كرده است 
كه مجازات مضاعفي بر ش��خص محك��وم را متحمل 
شود؟ آيا اين پرسش حقوقي است يا اجتماعي؟ ابتدا 
نكات مطرح ش��ده از طرف آقاي رحيمي را با هم مرور 
كنيم: »رسانه ها عرض و آبرو و حيثيت 35ساله خدمت 
و امنيت و آسايش همسر بيمار و دختران رنجورم را به 
باد داده اند و بی آن كه اصل ماجرا را بدانند و تبيين كنند 
حديث مدعی را با كينه بر سر بازار جار می زنند و بر سر 
تقسيم غنائم اين آبروريزی و هتک حيثيت، مسابقه و 
مناظره راه انداخته اند... ما از دوستی كه از پنج سال پيش 
در جريان رنج هايی كه بر خود و خانواده ام رفته است، و 
از نزديک اشک دختران، رنجوری همسر، سكته منجر 
به مرگ مادر، سكته خواهری كه افتخار دارد شهيدی را 
نثار انقالب اسالمی كرده است و اشک چشم برادری كه 

هنوز از تركش خصم التيام نيافته است را ديده«
واقعيت اين اس��ت كه طبق قاعده حقوقي مشهور، 
اصل شخصی بودن جرم و مجازات پذيرفته شده است 
منظور اين است كه عدل و انصاف اقتضاء مي كند كه 
منحصراً ش��خص مجرم مش��مول مجازات شده و به 
نزديكان و اقرباي او تس��ّری نيابد. به عبارت ديگر اگر 
جرم شخصي است، مجازات نيز شخصي است، و هيچ 
كس ديگري را نمي توان به صفت محكوميت ديگري 
مجازات كرد. البته اين قاعده شامل حال مجازات هاي 
رسمي و قانوني مي شود ولي پس از اين مرحله، تبعات 
مجازات قرار دارد كه ممكن است شامل حال محكوم يا 
نزديكان يا حتي همفكران او هم بشود. مهم ترين نوع 
تبعات ناش��ی از اعمال مجازات، طرد اجتماعي است، 
در برخي از موارد فش��ار و س��نگيني طرد اجتماعي 
بسيار بيشتر از اصل مجازات اس��ت. البته آن دسته از 
زندانيان عادي كه مي خواهند دچار اين نوع مجازات 
نشوند، مي كوش��ند كه محكوميت و زندان خود را از 
چش��م ديگران پنهان دارند و با توجيهات متعدد اين 
كار را انجام مي دهند. ولي افراد شناخته شده و مشهور 
كه پرونده آنان در جرايم غيرسياس��ي به مطبوعات و 
رسانه ها كشيده مي شود قادر به پنهان كاري نيستند. 
بنابراي��ن تبعات ط��رد اجتماعي گريبان خودش��ان 
و ديگران را مي گي��رد. ولي اين ديگران چه كس��اني 
هستند؟ تمامي كس��اني كه از موقعيت هاي شغلي و 
سياسي اين افراد بهره مند بوده اند به همان نسبت نيز 
دچار عواقب ناشي از تبعات مجازات و طرد اجتماعي 
مي شوند. مطابق يک قاعده ديگر هر كس كه غنيمت 

مي برد، غرامت هم مي پردازد. هر كس به فرد محكوم 
نزديک تر ب��وده، و از مواهب در قدرت بودن آن س��ود 
جسته، در هنگام مجازات نيز هزينه اجتماعي بيشتري 
مي پردازد. اين موض��وع در نظام های قبيله ای حتی 
ش��ديدتر هم هس��ت و نمونه اش ديه عاقله است كه 
افرادی بايد ديه بپردازند كه هيچ ارتباط مستقيمی با 
جرم نداشته اند. در ايران به علت شدت روابط خانوادگي 
و رفاقتي اين ن��وع هزينه ها براي اعض��اي خانواده به 
نس��بت زياد اس��ت، به همان نس��بتي كه منافع اين 
نسبت ها، هنگامي كه آن شخص در قدرت بوده براي 
خانواده و دوستانش خيلي زياد است، هنگام مصايب 
هم چاره ای جز تحمل تبعات و عوارض آن ندارد. ولي 
در جوامع��ي كه پيوندهاي خانوادگ��ي از نوع ديگري 
است، اين مش��كل كمتر اس��ت و اعضای خانواده در 
هنگام قدرت فرد، چون غنيمتی به دست نياورده اند 
در موقع گرفتاری وی هم غرامتی نمی پردازند. بنابراين 
هنگام ص��دور حك��م محكوميت و مج��ازات چنين 
تبعاتي هم براي خانواده حداقل به شدت ايران وجود 
ندارد. اگر در يک جامعه اي يک فرد به قدرت برس��د، 
ولي فرزند يا برادرش از حض��ور او در قدرت بهره مند 
نشوند و همچنان براساس شايستگي هاي خودشان 
فعاليت كنند، بنابراين روزي هم كه آن فرد قدرتمند، 
به زير كش��يده يا محكوم مي ش��ود، آن افراد خانواده 
دچار اصابت تركش هاي مجازات وي نخواهند ش��د. 
اكنون بهتر مي توان فهميد كه چرا دفاع هاي خانوادگي 
از اتهامات به يكی از اعضای خان��واده در ايران و در نزد 
برخي از سياسيون تا اين حد گسترده و عميق است. 
به عبارت ديگر بيش از آن كه شاهد حضور فرد به عنوان 
يک عنصر مس��تقل در عرصه سياست باشيم، شاهد 
حضور افراد در سياست به عنوان عضوي از يک خانواده 
هستيم و با كوچكترين ناماليماتي كه براي آن عضو رخ 
دهد، همه اعضاي خانواده پريشان و غصه دار مي شوند 
و چشم بسته از او دفاع می كنند. اين دفاع از تک تک 
اعضای خانواده از خودشان به عنوان عضوی از يک كل 
است و بايد هزينه آن را بدهند همان طور كه وقتي دنيا 
به يک عضو خانواده رو كند، ساير اعضا نيز از آن منتفع 
و بهره مند مي شوند. بنابراين هيچ متهم يا محكومي 
نمي تواند با استناد به ناماليماتي كه خانواده او متحمل 
مي شوند، از خود دفاع كند. هرگونه دفاعي بايد مستند 
به رد داليل اتهامي باشد. با اين حال و به لحاظ اخالقي 
مي توان به جامعه آموزش داد كه رعايت حال نزديكان 
محكوم را بنمايند و اج��ازه ندهند كه تبعات مجازات 
بيش از حد مرسوم و معقول گسترش يابد و برخي افراد 
در اين ميان مظلوم واقع شوند. البته نزديكان متهم هم 
بايد متوجه نتايج و آخر و عاقبت كار باشند و توجه كنند 
دنيا دو روز است روزی له تو و روزی عليه تو. آن روز كه 
از س��فر خارج می آيند و با ماشين های آخرين مدل از 
فرودگاه به خانه برده می شوند و در خارج هم بهترين 
پذيرايی های مفتی از آنها می شود بايد به فكر مالقات 

در اوين هم بود.
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روحانی در مراسم تجلیل از مدال آوران بازی های آسیایی و پاراآسیایی:

  صفحه19

گروه ورزش| مراس��م تجلي��ل از قهرمان��ان بازی های 
آسيايی و پاراآسيايی 2014 اينچئون روز گذشته بعد از 
گذشت 4ماه از اتمام اين رقابت ها در سالن اجالس سران 
با حضور رياس��ت جمهوری برگزار ش��د تا قهرمانان اين 
مسابقات بعد از چند ماه انتظار به سكه طاليی كه از سوی 
وزارت ورزش به آنها وعده داده شده بود، برسند و به نوعی 

از زحمات آنها تجليل شود.
در اي��ن مراس��م، محمد نهاوندي��ان، حس��ين فريدون و 
محمدرضا ص��ادق رئيس دفتر، دس��تيار ويژه و مش��اور 
رئيس جمهوری، دكتر حس��ن روحانی را در اين مراس��م 
همراهی می كردند. عالوه بر مس��ئوالن سياس��ی كشور، 
تعدادی از نمايندگان مجلس شورای اسالمی، مسئوالن 
وزارت ورزش و جوان��ان، كميت��ه ملی المپيک، روس��ای 
فدراس��يون ها، ورزش��كاران و مربيان نيز در اين مراس��م 

حضور داش��تند. در اين مراس��م 177مدال آور بازی های 
آسيايی اينچئون در بخش انفرادی و تيمی و 217 مدال آور 
بازی های پارا آس��يايی 2014 در بخش انفرادی و تيمی 
پاداش خود را به صورت حواله نقدی دريافت كردند. دكتر 
حسن روحانی لوح س��پاس و پاداش مدال آوران بازی های 
آس��يايی و پاراآس��يايی اينچئون كره جنوبی را اهدا كرد. 
پيشتر اعالم شده بود كه به نفرات اول تا سوم قهرمانان اين 
دوره از بازی ها هركدام به ترتيب 150، 75 و 40 سكه طال 
پاداش داده می شود.  سيدمناف  هاشمی، معاون منابع مالی 
و پشتيبانی وزير ورزش و جوانان در حاشيه مراسم تجليل 
از قهرمانان عن��وان كرد: »مجم��وع پاداش های پرداخت 
شده به قهرمانان ورزش��ی ايران در بخش انفرادی و تيمی 
بازی های آسيايی و پاراآسيايی 2014 به همراه كادر فنی 

و سرپرست ها حدود 23 ميليارد تومان بود. 

 آماده مبارزه با فساد
 در ورزش هستیم

به صورت آزمایشی اجرا شد

   پاداش ورزشکاران مدال آور برخالف اعالم قبلی به صورت نقدی پرداخت شد 

فروش کارتی آب در خراسان رضوی

ازشیر مرغ تا جان آدمیزاد

   صفحه  15

  صفحه5

گزارش تصویری »شهروند« از محله ای در جنوب غربی ترین منطقه تهران که همه چیز در آنجا پیدا می شود

ند
رو

شه
 / 

دی
دی

ر ج
می

س: ا
عک

  

یادداشت ها

ایاالت متحده میان 
گریزگاه ایران و اعراب

جهان

3
متین  مسلم

ادب را از با ادبان 
بیاموزیم!

جامعه

20
محمدرضا    نیک نژاد

 زیرکی عادل
 فرمانروایی کی روش

ورزش

19
بیژن ذوالفقارنسب

 تو لک لکی
 یا دارکوب؟

جامعه

16
سعید اصغرزاده

 نیمه پر لیوان
 کاهش قیمت  نفت

اقتصاد

5
مجید سلیمي بروجني

 تمرین
 با کشتن حیوان! 

جامعه

20
ابراهیم  عمران

یادداشت

چرا   ای سنگدل ترک من خونین جگر کردی؟

نامه پر احس��اس و كوبن��ده جناب آق��ای محمدرضا 
رحيمی مع��اون اول دول��ت دهم به جن��اب آقای دكتر 
احمدی ن��ژاد رئيس دولت ه��ای نهم و دهم، ب��رای روح 
حساس و فعالً رنجور حقير، كه عمری را به عاشق پيشگی 
گذرانده، خراب رفاقت و ويران دوس��تی ش��ده و حاصل 
عمرش جز دلشكس��تگی و سرشكس��تگی نبوده است، 
بس��يار ويرانگر بود. بس��ياری اين نامه را از منظر مادی، 
اتهامات، حلقه فاطمی، جمع آوری اعانات برای پيروزی 
يک خط فكری در انتخابات، خدای ناكرده سوءاستفاده 
از مق��ام ب��رای جيفه دني��ا، منافع ش��خصی، اختالس، 
جريمه، رد مال، زندان و... مورد مطالعه، بررسی و قضاوت 
قرار می دهند، اما برای م��ن كه »نه قاضيم، نه مدرس، نه 

محتسب، نه فقيه« اين نامه معنا و مفهوم ديگری دارد.
آقای رحيمی در اين نامه ح��دوداً دوازده بار از كلمات 
و مشتقات واژه های آشنايی، دوستی و رفاقت استفاده و 
نهايتاً نتيجه گيری كرده اند كه:  »بازی را در صحنه رفاقت 
باختم.« انگار كه در بازی رفاقت، آن هم رفاقت در عرصه 
سياست، بردی هم متصور است، و جان كالم اين جا است!

آقای رحيم��ی نامه خ��ود را از آغ��از رفاقت ب��ا آقای 
دكتر احمدی نژاد از س��ال های دور، كه به كردس��تان و 
آذربايجان غرب��ی و اردبي��ل برمی گردد، آغ��از می كند و 
می گويد كه همواره حق رفاقت را به جا آورده و در برخی 
مواقع ه��م اختالف ديدگاه هايش��ان، مانع از ت��داوم آن 
رفاقت ها نشده است. سپس با تلميح و تلويح به جمالتی 
كه در س��ال 13۸5 در اجالس س��االنه مدي��ران ديوان 
محاس��بات، در مدح آقای دكتر احمدی نژاد بر زبان آورد 
اش��اره می كند و نمی گويد كه در آن زمان اغراق گفته و 
مرتكب تملق گويی شده، بلكه هنوز بر عهد قديم استوار 
می ماند و می گويد كه متهم به اغراق و تملق شده است. او 
گفته بود:  »در سوريه يكی از مسلمانان به من گفت كه من 
معتقدم اگر بنا بود بعد از پيامبر، پيامبری ديگر بيايد، آن 
احمدی نژاد بود. اين ابراز احساسات برای ما افتخار بزرگی 
است و به بركت وجود شما، ما را مورد نوازش و احترام قرار 

می دادند.« 
سپس مجددا از آقای دكتر احمدی نژاد به عنوان دوست 
عزيز و قديمی ياد می كند و ش��رح كش��افی از خدمات و 
جانفشانی ها، فداكاری ها و از حق خود گذشتن ها می دهد 
و نهايتاً گله می كند كه:  »همه آنچه ظرف چندين  سال 
بر من رفته است، يک طرف ماجرا است و البته اين زخم 
وقتی »كاری« می شود كه جنابعالی نيز مصلحت را در آن 
می جوييد كه دامن خود را از آن برچينيد!« تمام هدف اين 
يادداشت همين است كه بگويد اشتباه دردناک و غيرقابل 
جبران آقای رحيمی همين جا است كه از خوبان انتظار وفا 

و از خوبرويان توقع رحم داشته اند.
وفا مجوی ز خوبان كه در شكستن عهد

چو در شكست سر زلف خود سبک دستند
و يا 

خوبرويان جهان رحم ندارد دلشان
بايد از جان گذرد هر كه شود عاشقشان
روز اول كه خدا ساخت سرشت و گلشان

سنگی اندر گلشان بود، همان شد دلشان
تاريخ عاشقی در سر زمين عاشقان پاكباخته، كه ميهن 
عزيز خودمان باش��د نشان داده اس��ت كه عكس العمل 
عاش��قانی كه مورد جور و س��تم و بی وفايی و احياناً ظلم 
معشوق قرار گرفته اند يكس��ان نبوده است. برخی مانند 
آقای محمدرضا رحيمی، كه فقط به مكافات اين دنيايی 
از قبيل رد مال و جريمه و زندان دچار ش��ده اند، باز هم بر 
عهد دوس��تی و مودت قديم وفادار مانده، مراتب احترام 
ولی  نعمتی، سلسله مراتب اداری و حق بزرگتری را رعايت 
كرده و به طريقی كه بر دامن كبريايی معشوق عهد شكن، 
گرد ماللی ننشيند، به گله ای نرم و ظريف بسنده كرده اند. 
اگر آق��ای رحيمی از همين گله محترمان��ه و محتاطانه 
هم خودداری می كرد و اجازه م��ی داد آقای احمدی نژاد 
همان طور كه خودش خواسته از وی بگريزد، ترک ره بال 
كند و راه سالمت گزيند، مصداق شعر بلند حضرت موالنا 

قرار می گرفت، اما دريغ و درد كه چنين نكرد.
رو سر بنه به بالين تنها مرا رها كن
ترک من خراب شب گرد مبتال كن
از من گريز، تا تو، هم در بال نيفتی
بگزين ره سالمت، ترک ره بال كن

ماييم و آب ديده، در كنج غم خزيده
بر آب ديده ما، صد جای آسيا كن
بر شاه خوبرويان، واجب وفا نباشد

ای زردروی عاشق، تو صبر كن، وفا كن )موالنا(
گروه��ی ديگر كه از آخ��رت، امور ماوراي��ی، ملكوتی، 
ائمه هدی صلوات اهلل عليه��م اجمعين، نذورات مؤمنين 
و مؤمنات و همه مقدس��ات عالم برای پيروزی معش��وق 
زمينی، در انتخابات اين دنيايی مايه گذاش��ته و در يک 
كالم دنيا و آخرت را بر س��ر اين س��ودا گذاشتند، پس از 
بی وفايی و عهدشكنی معشوق سنگدل، چون مدعيانی 
از قبيل ارباب مطبوعات، دانشگاهيان، مردم كوچه و بازار 
و به طوركلی آدميانی از جنس خاک را صالح به مطالبات 

معنوی نمی دانستند، آنان را اليق پاسخ ندانسته و سكوت 
پيشه كردند و مصداق شعر زير قرار گرفتند: 

دنيا و آخرت به نگ�اهی فروختيم
سودا چنين خوشست كه يكجا كند كسی

عمر عزي�ز خود منما صرف ناكسان
حيف از طال كه خرج مطالّ كند كسی

دندان كه در دهان نبود، خنده بد نماست
دكان بی متاع، چرا وا كند كسی؟ )قصاب كاشانی(

گروه سوم اگر چه كما بيش مانند گروه دوم عمل كرده 
بودند، اما دامنه تحمل كمتری داشتند و سكوت مطلق را 
نه تاب آورده و نه به مصلحت ديدند. وفای شاه خوبرويان را 
واجب دانسته، بر زردرويی خود صبر نكرده، شيوه مرضيه 
موالنا مبنی بر صبوری و رسم وفا را كنار گذاشتند. وقتی 
ديدند بين آنها و معشوق سابق، سردی نشسته و غروب 
آن عشق آتشين را در چشم های يار نازنين به رأی العين 
مشاهده كرده و نتيجه گرفتند كه جز جدايی چاره نيست، 
عكس هايش را از آلبوم در آورده پاره كردند و دور ريختند، 
نامه های عاشقانه ای كه طی هشت سال برايش فرستاده 
بودند را از او پس گرفتند و گفتند قهر قهر تا روز قيامت! از 
آن بدتر، به شيوه نفرين نامه كفاش خراسانی، به معشوقی 
كه او را بر صدر می نشاندند و به او از گل باالتر نمی گفتند، 

لقب عوضی، تمام شده و سقوط كرده و مرده دادند. 
چرا  ای سنگدل ترک من خونين جگر كردی؟
چه بد كردم كه با من اينچنين قطع نظر كردی؟

مرا از سنگ بيداد جفا، بی بال و پر كردی؟
اگر من با تو بد كردم، تو هم از من بتر كردی 

ولی آخر عطا سازد خدای من جزای تو!
در اول مهربان گشتی، مرا بردی به چنگ خود
به ابرو عشوه كردی، گاه با چشم خدنگ خود
زدی بر سينه »كفاش« پيكان زرنگ خود

به صد خواری شكستی سينه دل را به سنگ خود
خدا سازد ترا آخر چو من، بد روزگار آخر!

  صفحه های 10و11

وفات حضرت معصومه)س( را تسلیت می گوییم


