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عکس: مهدي لطفي/ فارس

ماتریکس - واچوفسکی ها -۱۹۹۹
نئو (کیانو ریوز): چرا چشمام می سوزه؟

مورفیوس (الرنس فیشبرن): برای اینکه تا حاال ازشون استفاده نکردی، تو به سرنوشت اعتقاد داری؟
مورفیوس: چرا نه؟ نئو: نه...   

نئو: چون دوست ندارم این فکر رو بکنم که اختیار زندگیم دست خودم نیست.

دیـالـوگ روز

محققان زیادی هســتند که عمیقــا معتقدند آدمی 
تنها مخلوقی اســت که می تواند اشک احساسی بریزد. 
طبعا تعدادی محقق هم هســتند که اشــک احساسی 
را مختص انســان نمی داننــد. غیرمحققان هم، عطف 
به مشــاهدات میدانی خودشــان که در فضای حقیقی 
یا مجازی تجربه کرده اند، قســم می خورند که حیوانات 
هم در شرایط احساسی مثال در هنگام مرگ فرزند گریه 

می کنند.
اشک احساسی جریان روان مایع از غدد اشکی است 
که در پی تحریک مرکز احساسات در مغز به راه می افتد. 
درواقع فرق می کند با اشــکی که در پی زخم یا تحریک 
سطح چشم روان می شود. اشک احساسی مستقیما به 
باال وصل اســت و اگر مرکز احســاس مغز یک شکست 
یا ناامیدی یا ســوگ یا دلتنگی را تجربه کند، دســتوری 
به چشم می فرســتد، برای اشک ریختن. اشک رفلکسی 

که در باال اشــاره شد و در پاسخ به تحریک سطح چشم 
جریان می یابد، فلسفه کامال مشخصی دارد و مأموریتش 
تمیزکردن سطح چشــم از عامل خارجی تحریک کننده 
است؛ مثال گرد و خاک و... . اما سؤالی که مطرح می شود، 
این اســت که اشک احساسی چه فلســفه ای دارد، چرا 
اشک ریختن چاشنی ناراحتی های احساسی ما می شود؛ 
درحالی کــه می توانیم بدون اشــک ریختن هم ناراحت 
باشیم. مگر وقتی ناراحت می شویم، خاک در چشم مان 

می رود که اشک الزم داریم تا آن را بشوید؟
حدود شش سال پیش مطالعه ای روی بیش از هزار 
نفر انجام شــد و در ژورنال روان شناسی بریتانیا به چاپ 
رســید. در این مطالعه به هر شــرکت کننده دو عکس 
داده شــد. عکس اول فردی که در حال گریه کردن بود 
و دومــی فردی که او هم در حــال گریه کردن بود؛ ولی 
اشک هایش با فوتوشاپ از روی صورتش پاک شده بود. 
از شرکت کنندگان پرسیده شد به کدام کمک می کنید و از 
کدام کمــک می گیرید؟ درحالی که هر دو عکس به یک 
میزان ناراحت بودند؛ ولی اکثر شــرکت کنندگان ترجیح 
دادند به فردی کمک کنند که عالوه بر ناراحتی اشــک 
هم می ریخت. از طرف دیگر در پاسخ به سؤال دوم، باز 
هم با وجود یکسان بودن بار احساسی دو تصویر، بیشتر 

شــرکت کنندگان ترجیح دادند از فردی کمک بگیرند که 
بدون اشک ناراحتی می کند. نتیجه گیری نویسندگان این 
شــد که فارغ از ظاهر صورت و سناریو و ارتباط کالمی، 
صرف رؤیت اشک احساسی حس همدردی با فرد گریان 
را بیشــتر و میزان اعتماد به قــدرت و توانایی او را کمتر 

می کند.
نظر بــه یافته هــای فوق ظاهرا اشــک احساســی 
فلسفه ای کوبیستی و چند وجهی دارد. راهی برای اثبات 
رنجی اســت که می برید و مدرکی است که ظاهرا باید 
ارائه شــود تا کسی حرف تان را باور کند و کمک تان کند. 
از طرفی همین اشــک شما را در رقابت با افراد بی اشک 
در موضــع ضعف قرار می دهد. از آنجا که از بین اهالی 
کائنات یحتمل تنها انسان است که چوپان دروغگو زاده 
می شود و به پدیده راستی آزمایی برای حرف ها و اعمال 
خود نیازمند است و از آنجا که تنها انسان است که مدام 
در مقام قضاوت یکی را باالتر یــا پایین تر از دیگری قرار 
می دهد، پس به نظر می رســد اشک احساسی هم مال 
خود خود خودمان اســت. از آنجا که حیوانات به اثبات 
احساســات خود نیاز ندارند؛ پس شاید در هنگام سوگ 
فرزندشان، خاک در چشم شان می رود و اشک می ریزند... 

.

هنــوز اینترنت قطع بود. اولیا پشت ســر هم تماس 
می گرفتنــد. کاری از دســت کســی برنمی آمــد. وقتی 

ارتباطی قطع بود، همه چیز سخت خواهد شد .
دانش آموزان در منزل بی کار می شــوند و بی برنامه. 
دبیران در مدرسه معطل می مانند. همه چیز بالتکلیف 

است. نه دلشوره داری، نه آرامش....
همان که اســتاد گفت و رفت: مانند خزه کف جوی 

آب، نه پای رفتن نه تاب ماندن.
مهدی خانــی حالش خوش نبود. دیگر از بازی های 
پرســپولیس حرف نمی زد. در اتــاق دبیران اگر هوا پاک 

بود نی نی چشمانش را می فرســتاد دنبال دستگیره در 
پناهگاه توچال. اما نشســته بود روی صندلی و نگاهش 
به برنامه دو، سه ماه قبل آزمون های پایگاه تابستانی گره 
خورده بود. هنوز تابلوی اعالنات به روز رسانی نشده بود.
مهدی خانی دلش پهن بود. کال آدم دنده پهنی هم 
بود. اینکه چرا فتیله دلش آبی نمی ســوخت را کســی 
نمی دانســت. ته چشــمانش کاســه نگرانی برگشته و 

ریخته بود. گاهی گوشه چشمش می پرید.
خواسته بودند مهدی خانی را و او بال بریده برگشته 
بود. شــاید هم برنگشــته بود که این قدر بــا ناخن روی 

اعصاب خودش قیقاج می رفت.
خانی بــرای خودش و دلش گاه گاهی می نوشــت. 
گاهی هــم می خوانــد. صدایش خش داشــت و چه 
زمان ها که خارج هم می خواند؛ اما گرمی داشــت حال 

و هوایش.
حال خانی را ســعید معجزاتی می دانست. شاید از 

ســعدی چیزی برای دل خانی حواله می کرد تا حسابی 
حالش جا بیاید.

یا از اخوان یا شاید هم از کهنه رفیقش ابتهاج!!
سعید می دانست درد و مرگ خانی چیست.

حتما می رفت کنارش و آرام نجوا می کرد که: و کذبوا 
و اتبعوا اهوائهم و کل امر مستقر (قمر/۳).

حال خانی خراب تر از آنی بود که با بیتی از ســعدی 
آباد شود. سعید نشانه اش را درست گرفته بود. تیرش به 

بال روح خانی نشست.
مهدی روبه آینه اتاق دبیران کرد و با خودش گفت: 
هر حق و باطلی را عاقبت در بهشــت یا دوزخ معیاری 

خواهد بود.
سعید دستان مهدی را فشار داد و گفت در این شرایط 
فقط مطالعه کن خلقت به تو نیاز دارد. هیچ متغیری در 

آفرینش تصادفی نیست. تو آمده ای که تغییر دهی.

نقد هفته
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اشک احساسی

دلشوره

چشم پزشک
امیر عربی

اکبر یوسفی

هشــتم مرداد  فیلمی با موضوع اعتراف شــهروندی با نام «سپیده رشنو» از سیما 
پخش شــد که اتهام او «عدم رعایت حجاب» است. در اینکه اگر فردی مرتکب جرمی 
شــود، به شــکل عادی و در چارچوب قوانین جزائی و آیین دادرسی کیفری محاکمه 
خواهد شد، تردیدی نیست اما آیا پخش اعتراف متهم پیش از صدور رأی قطعی مجاز 
است؟ پاســخ منفی است و این رفتار غیرقانونی مســئولیت کیفری، مدنی و انتظامی 
را برای دســت اندرکاران به دنبال خواهد داشت. حتی با فرض اینکه متهم در نهایت 
با حکم قطعی دادگاه صالح محکوم شــود و در فراینــد بازجویی نیز اصل ۳۸ قانون 
اساســی جمهوری اسالمی ایران (منع شــکنجه برای گرفتن اقرار) نقض نشده باشد، 
بازهم پخش کنندگان فیلم اعتراف از منظر قانونی ســه مســئولیت بر عهده خواهند 

داشت:

نخست، مسئولیت کیفری: مطابق ماده ۹۶ قانون «آیین دادرسی کیفری» (مصوب 
۱۳۹۲) انتشــار تصویر و ســایر مشــخصات مربوط به هویت متهــم در کلیه مراجع 
تحقیقات مقدماتی توسط رســانه ها و مراجع انتظامی و قضائی ممنوع است. در این 
ماده به شــکل اســتثنا پخش تصویر متهمان جرائمی مانند محاربه، اقدام مسلحانه، 
جرائم مربوط به مواد مخدر، قاچاق و... با درخواســت بازپرس و موافقت دادســتان 
پیش بینی شده که منصرف از موضوع ماست. اتهامی که متوجه پخش کنندگان فیلم 
اعتراف می شــود، «افترا » بوده که در ماده ۶۹۷ قانون «مجازات اسالمی» (اصالح شده 
۱۳۹۹) جرم انگاری شــده است: «هر کس به وســیله اوراق چاپی یا خطی یا به وسیله 
درج در روزنامه و جراید یا نطق در مجامع یا به هر وسیله دیگر به کسی امری را  صریحا 
نســبت دهد یا آنها را منتشــر نماید که مطابق قانون آن امر جرم محسوب می  شود و 
نتواند صحت آن اســناد را ثابت نماید جز در مواردی که  موجب حد اســت، به جزای 
نقدی درجه شش محکوم خواهد شد. تبصره - در مواردی که نشر آن امر اشاعه فحشا 
محســوب گردد، هر چند بتواند صحت اسناد را ثابت نماید، مرتکب به مجازات مذکور 
محکوم خواهد شــد». مجازات نقدی درجه شــش، یعنی جزای نقدی از ۲۰ میلیون 
تا هشــت میلیون ریال. این مجازات عالوه بر پخش کننده (مدیران شــبکه تلویزیونی) 
به عنوان مباشــر، دامنگیر دیگر دســت اندرکاران مانند خبرنــگار و فیلم بردار به عنوان 

معــاون هم خواهد بود که میزان مجازات آنهــا یک تا دو درجه کمتر از مجازات جرم 
ارتکابی است.

دوم، مسئولیت مدنی: بر اساس ماده ۱۰ قانون «مسئولیت مدنی»، خدشه به اعتبار و 
حیثیت دیگران می تواند منجر به محکومیت مدنی شود؛ این ماده بیان می دارد: «کسی 
که به حیثیت و اعتبارات شــخصی یا خانوادگی او لطمه وارد شــود، می تواند از کسی 
که لطمه وارد آورده است، جبران زیان مادی  و معنوی خود را بخواهد. هرگاه اهمیت 
زیان و نوع تقصیر ایجاب نماید، دادگاه می تواند در صورت اثبات تقصیر، عالوه بر صدور 
حکم به خســارت مالی،  حکم به رفع زیان از طریق دیگر از قبیل الزام به عذرخواهی 
و درج حکم در جراید و امثال آن نماید». نظر به اینکه مطابق اصل ۲۲ قانون اساســی 
حیثیــت افراد مصون از تعرض بوده و در اصل ۳۹ هتک حرمت و حیثیت کســی که 
به حکم قانون بازداشــت یا زندانی شــده به هر صورت که باشد ممنوع است، دادگاه 
حقوقــی با توجه به همه شــرایط، عوامل پخش فیلم را به جبران خســارات مادی و 

معنوی محکوم خواهد کرد.
ســوم، مســئولیت انتظامی: این مورد به قاضی رســیدگی کننده به پرونده مربوط 
می شود. بر اساس بند چهارم ماده ۱۷ قانون «نظارت بر رفتار قضات» (مصوب ۱۳۹۰) 
یکی از تخلفات قاضی «خروج از بی طرفی در انجام وظایف قضائی» است که پخش 
اعتــراف متهم قبل از صدور حکــم و نقض ماده ۹۶ قانون «آیین دادرســی کیفری»، 
می تواند مصداق آن تلقی شود. این تخلف می تواند مجازات انتظامی از انفصال موقت 
یک ماهه تا انفصال دائم از خدمات دولتی را به دنبال داشــته باشد که مرجع رسیدگی 

به آن دادسرا و دادگاه انتظامی قضات است.
در پرونده مورد بحث، اتهام «عدم رعایت حجاب» بوده که مجازات آن حبس از ۱۰ 
روز تا دو ماه یا ۵۰ هزار تا ۵۰۰ هزار ریال جزای نقدی اســت که البته با توجه به دیگر 

قوانین کیفری کنونی، حتی حبس دو ماهه هم به جزای نقدی تبدیل می شود. از سوی 
دیگر، برای دسترسی به متهم و جلوگیری از فرار وی، پس از تفهیم اتهام به او قاضی 
مکلف به صدور یکی از قرارهای تأمینی ۱۰گانه موضوع ماده ۲۱۷ قانون «آیین دادرسی 
کیفری» بوده که ســبک ترین آن «التزام به حضور با قول شــرف» و ســنگین ترین قرار 
«بازداشت موقت» اســت. در مواد بعدی این قانون، صدور قرار بازداشت موقت برای 
جرائمی که مجازات قانونی آن سلب حیات، حبس ابد یا جرائم کالهبرداری، اختالس، 
جعل و... پیش بینی شده، پرسش این است: صدور قرار «بازداشت موقت» برای جرمی 
که حداکثر مجازات آن ۵۰ هزار تومان جزای نقدی است، یعنی تعیین حداکثر قرار چه 
ضرورتی دارد؟ از سوی دیگر، در بند های ششم و یازدهم قانون «احترام به آزادی های 
مشــروع و حفظ حقوق شهروندی» (مصوب ۱۳۸۳) به ترتیب تحقیر متهم در جریان 
بازجویی و کنجکاوی در اســرار شــخصی و خانوادگی افراد و سؤال از گناهان گذشته 
وی، به صراحت منع شــده است. فرد بازداشت شــده می تواند نسبت به نقض حقوق 
خود در همان زندان یا بازداشــتگاه شکایت کند. اگر مسئوالن و مأموران بازداشتگاه از 
رســاندن تظلمات محبوســان به مقامات صالح ممانعت یا خودداری کنند، بر اساس 
ماده ۵۷۴ قانون «مجازات اســالمی» به دو ماه تا دو سال حبس محکوم خواهند شد. 
جالب اینکه ماده ۶ قانون «خط مشــی کلی و اصول برنامه های سازمان صدا و سیمای 
جمهوری اسالمی ایران» یکی از اصول کلی این رسانه را «ارج نهادن به حیثیت انسانی 
افراد و پرهیز از هتک حرمت آنان طبق ضوابط اسالمی» می داند! اکنون انتظار می رود 
سخنگوی قوه قضائیه و دبیر هیئت نظارت بر صدا و سیما، موضع خود را در قبال نقض 
ماده ۹۶ قانون «آیین دادرسی کیفری» بیان کنند. فراموش نکنیم اصل ۹ قانون اساسی 
حکم می کند «هیچ مقامی حق ندارد به نام حفظ اســتقالل و تمامیت ارضی کشــور، 

آزادی های مشروع را هر چند با وضع قوانین و مقررات، سلب کند».

وکیل دادگستری
ابراهیم ایوبی

مسئولیت های چندگانه ناشی از پخش اعتراف متهم


