
اگر بدنه كارشناسي وزارت امور خارجه بدون توجه 
به نظم ديناميك��ي روابط بين المل��ل و تحوالتي كه در 
نظريه هاي اين عل��م و مآال صحنه تعام��ات جهاني و 
موقعيت ويژه ايران در اين صحنه پيش آمده، مديريت 
محتوايي مذاكرات ايران و 1+5 را به عهده گرفته باشد 
يقينا دچار اشتباه فاحشي شده است. متاسفانه دانشگاه 
و مراكز علمي و مطالعاتي همچنان ك��ه از صنعت دور 
هس��تند از صحنه ارتباط نظريه با اجرا يا طراحي هاي 

عملياتي يا اقدام سياست خارجي نيز غايبند. شرايط پيچيده اي بر روابط بين الملل 
حاكم شده است. هم فرمول هاي سنتي قابل اعمال نيست و هم هنوز روابط جديد 
ش��كل نگرفته و حالت ژله اي دارد. زماني در دوران جنگ س��رد و ماقبل آن اگر 
كشوري امكان بازي با كارت يكي از قدرت ها را براي كسب حداكثري منافع ملي 
پيدا مي كرد، لحظه اي درنگ نمي كرد. اما تحوالت جهاني به سمت و سويي رفت 
كه باعث پيچيده شدن و چندجانبه شدن منافع قدرت هاي منطقه اي و جهاني 
و همچنين تنيده شدن اين منافع در يكديگر شده كه جدا سازي آنها از همديگر 
و ايجاد رخنه در اين ش��بكه پيچ در پيچ كه تونل اصلي آن منافع اقتصادي است 
اگر كاري ش��دني نباشد، امري مش��كل و تا حدي غيرعملي و شايد غيرضروري 
است. در دنياي جديد استراتژيست ها و نظريه پردازان س��عي كرده اند از طريق 
نهادهاي بين المللي كه سازمان ها و مجامع بين المللي بخشي از آنها هستند و تهيه 
دستورالعمل و فرمول بندي نحوه تعامات كش��ورها كه قوانين بازي بين المللي 
هستند، سياس��ت جهاني را تنظيم و تعيين كنند تا بتوانند كنترل روند امور را 
در دست داشته باشند. لذا سيطره قدرت هاي بزرگ در طراحي شكل گيري اين 
وضعيت نياز به توضيح يا اس��تدالل ندارد، فقط قوانين بازي ايجاب مي كند كه 
منافع همه ذي نفعان حفظ و بازيگران به ميزان توانمندي و مسووليت پذيري شان 
س��هم و نقش پيدا كنند، زيرا دوران طايي روند و نظريه هاي س��نتي در روابط 
بين الملل و تئوري هايي كه فقط در دس��تگاه مختصات ثابت و دكارتي پاسخگو 
بودند گذشته است و به طور مثال ديگر نمي توان از تئوري هاي رقابت گونه جنگ 
سردي در تحوالت منطقه اي و جهاني بهره برداري كرد. يا اگر چه تئوري قدرت 
در روابط بين الملل همچنان زنده است ولي عناصر قدرت ساز در صحنه جهاني 
تغيير كرده اند. مهم ترين بستر تحوالت دوران كنوني شدت، شتاب، نرخ و ميزان 
رشد يابنده تغييرات سياسي، اجتماعي و فناوري است كه حتي تئوري نسبيت 
اينش��تيني كه زمان و فضا را به يكديگر ارتباط مي دهد نيز ممكن است به دليل 
سرعت تحوالت در توجيه بعضي از آنها به تدريج و در آينده دچار مشكل شود. در 
دنياي كنوني روابط بين الملل از طرفي با وسعت يافتن ارتباطات انساني و كوچك 
شدن جهان، نظم كهن جهاني فروپاش��يده ولي هنوز دوران نظم نوين جهاني و 
تثبيت اين نظم فرا  نرس��يده اس��ت و ش��ايد همين بي نظمي منافع حداكثري 
براي قدرت هاي بزرگ به همراه دارد. يك��ي از ويژگي هاي اين دوران ژله اي، عدم 
نياز به ثبات مكانيكي و منافع ثابت و اليتغير اس��ت. حاصل اين نظم ديناميكي 
يا دگرگون شونده، بازتوليد ش��رايط دايمي بحران زي و بحران زا بودن تحوالت 
سياسي، اجتماعي و امنيتي اس��ت كه خود زمينه مس��تعدي براي فعال شدن 
گسل هاي موجود در سرزمين ها و مناطق گوناگون است. نحوه تعامل با ذي نفعان 
اين گسل ها و مديريت تحوالت آنها از مهم ترين وظايف محافل علمي، دانشگاهي 
و مطالعاتي كشور است و سياست خارجي كشور نيازمند بهره برداري از دستاورد 
اين مراكز در اين زمينه هاست، زيرا مدلسازي يا نظريه پردازي براي تنظيم روابط 
بين المللي يا روابط دوجانبه در سياست خارجي در اين اوضاع ژله اي پر از گسل و 
در حال گذار، نيازمند توجه به دانش روابط بين الملل و سير تحوالت و موقعيت 
كنوني آن، مقتضيات شرايط كنوني جهاني و صد البته استفاده از كارشناسان با 
فهم سياسي و اذهان پيچيده است كه از ساده انگاري دوري كنند و قدرت درك 
معادالت پيچيده چند مجهولي و از درجه چندم كنوني جهان را داش��ته باشند. 
نگاهي به صحنه شطرنج جهاني نشان از سيطره بامنازع اقتصاد، سياست و البته 
زورگويي و زياده خواهي كشورهاي قوي از جمله امريكا در روابط بين الملل داشته 
و سوءاستفاده اين كشور از اين قدرت سياس��ي- اقتصاديش جاي شك و شبهه 
نيست. مهم اما نحوه تنظيم روابط، بي خطر كردن اين سلطه و ريل گذاري مملكت 
براي قطار توسعه است. اين امر ممكن نمي شود مگر با بيشينه سازي تعامل دروني 

و بيروني از طريق به صفر نزديك كردن تنش داخلي و خارجي. 
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مذاكره جناح ها براي 
منافع ملي؛ بازي  با 

حاصل جمع غير صفر

 چهار فعال سياسي در گفت وگو
 با »اعتماد« مطرح كردند 

    مريم وحيديان/ يكي از مهم ترين 
ضرورت هايي كه امروز و با گذشت يك سال 
از روي كار آمدن دولت اعتدال فقدانش در 

جامعه سياسي ايران احساس مي شود اتحاد 
و آشتي ملي است؛ طرحي كه در سال هاي 
گذشته بارها از سوي برخي شخصيت هاي 
بلندپايه نظام مطرح شد اما به سرانجامي 

هم نرسيد. آشتي ملي و آشتي جناح ها در 
راستاي منافع ملي موضوعي است كه از ناطق 

نوري و علي الريجاني تا هاشمي رفسنجاني 
و حسن روحاني بارها درباره عملياتي كردن 

آن سخن گفته اند. به اعتقاد اينان براي 
عبور از بحران هايي كه گريبان منافع ملي را 
گرفته، همه احزاب و گروه ها بايد به تعامل و 
رويكرد مشترك دست يابند و بدبيني ها و 

اختالفات حزبي و سياسي را براي تحقق اين 
مهم در كنج گنجه اي پنهان كنند. در همين 
راستا غالمحسين كرباسچي، دبيركل حزب 
كارگزاران در ضيافت افطاري حسن روحاني 

با نمايندگان احزاب و گروه هاي سياسي 
 پيشنهاد مذاكره ملي براي منافع ملي 

را مطرح كرد. پيشنهادي كه با استقبال 
اهالي سياست مواجه شده است. پيشنهادي 

كه ماحصلش بازي با حاصل جمع صفر يا به 
شكست كشاندن و حذف رقيب نخواهد بود. 

اين پيشنهاد به دنبال آن است تا همه جناح ها 
و احزاب براي عبور از بحران ها به جاي آنكه 

تيغ تيز را براي حذف رقيب در دست بگيرند، 
بيايند و دست يكديگر را براي افزايش تحقق 
منافع ملي و به تبع آن اقتدار ملي بگيرند.. اما 
اجرايي شدن اين پيشنهاد بي ترديد نيازمند 

پيش زمينه هايي و تحقق شرايطي است.

 ضرب االجل 30 ژوئن بدون دستيابي به سند جامع هسته اي
 سر رسيد و مذاكرات به وقت اضافه كشيده است

ايران  و  5+1
در دوئل  پاياني

       س�ارا معصومي، خبرنگار اعزامي اعتماد به وين/ 
سرانجام 30 ژوئن از راه رس��يد؛ ضرب االجلي كه از نوامبر 
2014 همگان انتظار آن را مي كشيدند؛ تاريخي كه با عبور 
امروز و آرام از كن��ار آن ديگر هيچ معناي خاصي در تقويم 
مذاكراتي ايران و 1+5 نخواهد داش��ت. امروز محمد جواد 
ظريف از تهران به وين بازمي گردد؛ بازگش��تي پس از 24 

س��اعت و البت��ه با حاش��يه ها و 
گمانه  زني ه��اي خبري متفاوت. 
برخي پ��رواز ظريف ب��ه تهران 
را ب��راي رايزني ه��اي داخل��ي 
مي دانن��د و ع��ده اي نزديك تر 
به تي��م مذاكره كنن��ده ترجيح 
مي دهن��د آن را روال��ي ع��ادي 
بخوانن��د. ظريف اين ب��ار با علي 
اكب��ر صالحي، رييس س��ازمان 
انرژي اتمي و حس��ين فريدون، 
مشاور ويژه رييس جمهور به وين 
بازمي گردد. روساي دستگاه هاي 
ديپلماس��ي ايران و 1+5 قريب 
به دو سال اس��ت كه در بازه هاي 
زمان��ي بس��يار نزدي��ك به هم 

مذاكرات فشرده حقوقي، سياسي و فني را پيش مي برند؛ 
مذاكراتي كه قرار بود امروز در وين نتيجه آن اعام تفاهمي 
ميان ايران و 6 كشور مقابل آن در مذاكرات باشد و در سايه 
آن به 12 س��ال مذاكرات ميان ايران و غ��رب با محوريت 
پرونده هس��ته اي پايان داده ش��ود. با اين همه 30 ژوئن يا 
10 تير از دس��ت رفت اما مذاكرات در كوبرگ ادامه دارد. 
پايتخت اتريش ه��ر روز بيش از روزهاي گذش��ته به مهيا 
ش��دن براي اعام توافق نهايي شبيه مي ش��ود؛ از تدابير 
ش��ديد امنيتي كه اطراف محل مذاك��رات را در برگرفته 
اس��ت تا خبرنگارهاي رس��انه هاي متفاوت از كشورهاي 
حاضر در گردونه مذاكرات و همچنين ديگر كش��ورهايي 
كه نمايندگان رس��انه اي خود را به وين رسانده اند تا خبر 
بازشدن دروازه هاي اقتصادي و سياسي ايران پس از توافق 

هسته اي را مخابره كنند. 

به استقبال روز موعود در بي خبري
ي��ك روز پيش از 30 ژوئ��ن، چ��ادر خبرنگارها مقابل 
كوبرگ در س��كوت و بي خبري فرو رفته است. جان كري، 
وزير امور خارجه امريكا در وين مانده و همتاي ايراني او به 
تهران رفته اس��ت. با رفتن محمد جواد ظريف، ديدارهاي 
هسته اي ميان تيم هاي كارشناسي ايران و 1+5 و همچنين 
معاونان وزراي امور خارجه همين كش��ورها از سر گرفته 
ش��د. يك روز تنفس به وزرا تا ش��ايد نماين��دگان آنها در 
سطوح پايين تر بتوانند متن را تميزتر كرده و تصميم گيري 
نهايي را س��اده تر كنند. گفته مي شود حتي اگر ديدارهاي 
مديران سياسي در چند روز آتي هم به خوبي پيش برود باز 
هم دو تا سه گره اصلي باقي مي ماند كه بايد به دست وزرا باز 
شود؛ گره هايي كه ابتدا به اراده اي سياسي نيازمند است و 
سپس تصميمي سياسي تا بتواند مهم ترين توافق هسته اي 
نيم قرن گذشته را جامه عمل بپوشاند. در كوبرگ از اهالي 
رسانه تا ديپلمات ها همه متقاعد شده اند كه بايد در همين 
حد از س��كوت و بي خبري از كنار روز ضرب االجل گذشته 
و ب��ازي را به چن��د روز آتي موكول كنند. گفته مي ش��ود 
بازيكنان تمام كارت هاي خود را به روي ميز گذاشته اند و 
در حال حاضر بايد هفت دست به گونه اي اين هفت كارت 
را جابه جا كند كه تيم هاي مذاكره كنن��ده از خوان هفتم 
هم به س��امت عبور كرده و وارد فاز اجرايي پس از توافق 
شوند. فازي كه مي تواند چندين ماه كار اجرايي و همچنين 
كشمكش هاي سياسي را به دنبال داش��ته باشد. آنچه در 

حال حاضر در كوبرگ مش��خص اس��ت اين است كه هم 
ايران و هم 1+5، توافق را مي خواهند. اراده سياسي، طرفين 
را در پشت ميز مذاكره و حتي پس از ضرب االجل زماني هم 
در كنار هم نگه داشته است تا توافق هسته اي رقم بخورد؛ 
توافقي كه مي تواند نخس��تين توافق ميان ايران و امريكا 
پس از بيش از 35 سال باشد و البته توافقي كه در سايه آن 
برنامه هسته اي ايران پس از 13 
سال مقاومت رسما پذيرفته شده 
و در سال هاي آتي روند صعودي 
را ه��م بدون در س��ايه تحريم ها 

قرار داشتن ادامه خواهد داد. 

جنبش مرد  كم حركت آژانس
روز گذش��ته در حال��ي كه 
ظريف در س��كوت خب��ري به 
ته��ران رف��ت و ام��روز ه��م به 
مذاك��رات ملحق خواهد ش��د، 
جان كري در كوب��رگ با يوكيا 
آمانو، مديركل آژانس بين المللي 
ان��رژي اتمي دي��دار داش��ت. 
آمان��و در اي��ن دور از مذاكرات 
هس��ته اي ميان ايران و 1+5 عما به پ��اي ثابتي تبديل 
ش��ده اس��ت كه مانند ديگر مذاكره كنندگان سياسي به 
كوبرگ مي آيد و ب��ا وزراي امور خارجه حاضر ديدار كرده 
و در مقابل فاش تكراري دوربي��ن خبرنگاران بدون درز 
ان��دك اطاعاتي از محتواي جلس��ات كوب��رگ را ترك 
مي كند. آمانو را فني ترين چهره حاضر در مذاكرات در اين 
دور بايد دانست. در دورهاي پيش��ين مذاكراتي، ارنست 
مونيز وزي��ر انرژي اي��االت متحده و عل��ي اكبر صالحي، 
رييس س��ازمان انرِژي اتمي ايران هم حضور داشتند. در 
اين دور هم مونيز به همراه جان كري ب��ه وين آمد اما در 
روزهاي شنبه و يكشنبه از چهره فني تيم مذاكره كننده 
ايران خب��ري نبود. گفته مي ش��ود كه ش��ايد علي اكبر 
صالحي به همراه محمد جواد ظريف به وين بيايد. در اين 
ميان فاصله ديداره��اي آمانو با مذاكره كنندگان مختلف 
در گردونه اي��ران و 1+5، نزديك تر از پيش به هم ش��ده 
اس��ت. در حال حاضر چند گره مهم موجود در مذاكرات 
به دس��ت آمانو و همكاران وي در آژانس قابل گش��ايش 
اس��ت. يكي از اصلي ترين اختاف ها ميان اي��ران و 5+1 
بحث پاسخ دادن تهران به مطالعات ادعايي طرف مقابل 
اس��ت كه از س��ال 2011 تا به امروز با عنوان پرطمطراق 
ابعاد نظامي احتمالي برنامه هس��ته اي ايران مطرح شده 
است. آژانس بين المللي انرژي اتمي در چند سال گذشته 
نتوانس��ته يا نخواس��ته با وجود همكاري ه��اي مقطعي 
ايران اين پرونده را مختومه اعام كند و امروز اين پرونده 
به مذاكرات هس��ته اي ايران با 1+5 به ارث رسيده است. 
مذاكره كنندگان مي گويند كه تا زمان حل ش��دن پي ام 
دي، توافق هسته اي اجرا نخواهدشد. در اين فضا حضور 
آمانو نشان مي دهد كه آژانس براي برداشتن اين مانع به 
اراده سياسي دست يافته و به دنبال يافتن راهكاري فني 
است. راهكاري كه در دل آن مخالفت ايران با صدور مجوز 
براي بازديد از مراكز نظامي اين كشور و همچنين مصاحبه 
با دانشمندان هسته اي آن لحاظ ش��ده باشد. گذشته از 
برنامه هاي هسته اي ايران در گذشته، آمانو درديدارهاي 
زنجيره اي خود با وزراي امور خارجه كشورهاي درگير در 
مذاكرات هسته اي با ايران از راهكارهاي فني براي نظارت 
بر برنامه هس��ته اي ايران در آين��ده مي گويد و همچنين 
نحوه نظ��ارت آژانس بر تعهدهاي ايران بر اس��اس برنامه 

جامع اقدام مشترك. 
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سكوت سنگين »كوبرگ«  با  بازگشت ظريف  مي شكند

قيمت  استثنائًا 3000 تومان كرگدن منتشر شد
 چند ساعت

  در اتاق كار مرحوم 
صادق آيينه وند

گفت وگو با كريم زماني 
 درباره موالنا 

و آموزه هاي صوفيانه

  صفحه 11 را بخوانيد

نظرخواهي

17 چهره سياسي  
ازسرنوشت 

مذاكرات  مي گويند
 مطهري ،زيباكالم

 باوند، ظريفيان، محبيان 
هاديان، بيگدلي ، حق شناس 

قربان اوغلي و ...

با آثاري از: عباس صفاري، 
يوسفعلي  ميرشكاك، 

اسداهلل امرايي، هوشنگ 
گلمكاني  و...

 روايت  تكان دهنده
  از زندگي امروز

 دهه شصتي ها
مسعود نيلي، مشاور ارشد  رييس جمهور: 

  با منابعي كه در آن سال ها هزينه شد، قرار 
بود مشكل شغل، مسكن و خانواده اين دهه 
 را حل كنيم    شاغالن سال 84 ، 20 ميليون

  و300 هزار نفر و شاغالن سال 91 
 هم 20 ميليون و 300 هزار نفر بودند  

    جوان دهه شصتي، امروز 34 سال دارد 
و از سن پيدا كردن شغل گذشته است

 دكل گم شد 
پولش دست كيست!؟

 قوه قضاييه براي پيدا كردن سرنخ ها  
و يافتن متخلفان ورود مي كند

 ائتالف خوب 
آقاي فرهادي

پدرو آلمودوار، كارگردان شهير اسپانيايي 
تهيه كننده فيلم كارگردان ايراني شد

10

5

4

حرفروز
وظيفه دولت فراتر از افشاگري است

مي گويند فرمانفرما براي مرحوم مدرس پيغام فرستاد كه 
لطفا پاي خود را از روي دم م��ا  برداريد. مرحوم مدرس از طريق 
آورنده پيام پاس��خ داد كه به حضرت اش��رف بگوييد مشكل از 
دم شماست كه ما هر جا پا مي گذاريم آنجا هست. قضيه امروز 
ايران است كه هر موضوعي را مي خواهيم بحث كنيم، به ناچار 
پاي دولت سابق به ميان كشيده مي شود، حتي اگر عاقه اي به 
اين كار نداشته باش��يم. اين وضعيت يك علت خاص نيز دارد و 
آن  اينكه كمتر كسي از عمق مشكاتي كه در دولت پيش ايجاد 
ش��ده بود اطاع داش��ت، لذا هرچه مي گذرد ماجرا پيچيده تر 
مي ش��ود و نكات تازه تري برما مي شود و جذابيت خبري براي 
بيان و انتش��ار پيدا مي كند و با طنز و هجو نيز همراه مي شود، 
نمونه  اخي��رش »آن دكل را لولو برد« اس��ت. اين مس��اله فقط 
به مخالف��ان احمدي ن��ژاد محدود نمي ش��ود، بلكه خ��ود او و 
طرفدارانش نيز در همين مسير حركت مي كنند. نمونه روشن 
آن افشاگري اخير احمدي نژاد عليه منوچهر متكي، وزير خارجه 
دولت خودش است كه اگر مطالب گفته شده وي درست و دقيق 
باشد، به نوعي آن را مي توان فاجعه مديريتي به ويژه در سياست 
خارجي در دولت احمدي نژاد دانس��ت و گمان نمي رود خبري 
كه در خصوص گم ش��دن يك دكل نفتي مطرح شده يا اخبار 
مربوط به فسادهاي مالي در آن دولت، اهميت بيشتري نسبت 
به خبر منتشره از سوي احمدي نژاد عليه متكي داشته باشند. 
در هر حال مساله مهمي در اين ميان وجود دارد كه نبايد از آن 
غفلت كرد، به ويژه خطاب اين موضوع به دولت است. در مبارزه با 
خاف هاي رخ داده در دولت گذشته، نبايد بر همان مسيري گام 
نهاد كه آن دولت رفت. اظهارات گوناگون و كلي درباره فسادهاي 
رخ داده در آن دولت، همان كاري اس��ت كه احمدي نژاد انجام 
مي داد و براي هشت سال تهديد مي كرد كه يك ليست در جيب 
خود دارد. اين نحوه رفتار ممكن اس��ت در كوتاه مدت رقيب را 
تضعيف كند، ولي در بلندمدت موجب بي اعتمادي كلي جامعه 
مي ش��ود. نه تنها بي اعتمادي را دامن مي زند، بلكه اغتش��اش 
فكري و تحليلي و اطاع رساني را نيز ايجاد خواهد كرد و طولي 
نخواهد كشيد كه موارد مشابه آن عليه ديگران گفته و پذيرفته 
خواهد ش��د. اين نحوه افش��اگري ها اذهان جامعه را مشوش و 
نگران مي كند و پس از مدتي گردش اطاعاِت درست و معتبر، 
مخدوش ش��ده و دوغ و دوش��اِب خبري قاطي مي ش��ود. اين 
نحوه افشاگري را ش��ايد بتوان از افراد غيرمسوول و كساني كه 
دست شان به اطاعات نمي رس��د پذيرفت، ولي مقامات دولتي 
حق ندارند اين گونه افش��اگري  كنند. آنان بايد شيوه ديگري را 
پيش گيرند، زيرا به اسناد و مدارك و افراد دسترسي كامل دارند، 
و مي توانند و بايد افشاگري هايشان به صورت مستند و در قالب 
شكايت و درخواست از دادستان و دستگاه قضايي براي پيگيري 
مقصرين يا خافكاران باشد. اگر مقامات دولتي به وقوع خاف 
و سوءاستفاده اي اطمينان دارند، نبايد از مردم هم انتظار داشته 
باشند كه به دليل اطمينان آنان، مردم هم ادعايشان را بپذيرند. 
چنين شيوه اي نادرست است. مقامات دولتي بايد ادعاهاي خود 
را مستند و مستدل و مكتوب ارايه كنند. مهم تر از اصل مبارزه با 
فساد ، شيوه هاي مبارزه با آن است. اگر امروز حرف و سخن شما 
را مي پذيرند، فردا هم بي هيچ دليلي ، حرف و س��خن ديگران را 
عليه شما خواهند پذيرفت؛  فردايي كه دسترسي شما به رسانه ها 
ساده و راحت نيست،  همچنان كه ديروز هم ادعاهاي مشابه را 
از احمدي نژاد مي پذيرفتند و همه ش��ما ناراحت از پذيرش آن 
ادعاهاي موهوم و غيرمس��تند بوديد. دولت در هر بخش خود 
كارشناسان فراوان و در اين مورد خاص حتي افراد باانگيره دارد، 
ضمن آنكه اسناد كافي نيز در اختيار دولت هست. اگر هم اسناد از 

ميان رفته باشد، باز هم قابل بررسي است. 
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با تصويب تبصره ذيل ماده 48 قانون آيين دادرسي 
كيفري و الزم االجرا شدن اين قانون، پرسش اين است 
كه چه انگيزه و منفعتي را مدوني��ن اين تبصره دنبال 
مي كنند. خدا رحمت كند اس��تاد دكت��ر پاد، صاحب 
كرسي حقوق كيفري در دانشگاه تهران را كه مي گفت؛ 
اصل بر اين اس��ت كه قانونگذار عاقل است يا مي گفت 
- اين است تاس��يس قانونگذار عاقل، البد مدونين اين 
تبصره با تكيه بر عقانيتي كه به آن استناد مي كنند به 

اين مهم رسيدند كه در مرحله تحقيق مقدماتي جرايمي كه موضوع اين تبصره 
است بايد وكايي حضور داشته باشند كه مورد وثوق قوه قضاييه باشند و با ذكر 
نام طي بخشنامه اي به دادسراها معرفي و من بعد براي متهمان موضوع اين تبصره 
از بين اسامي معرفي شده توس��ط رياس��ت محترم قوه قضاييه انتخاب بشوند، 
وقني قانون آيين دادرسي كيفري جديد در مرحله تهيه متن بود دلسوزان نظام 
قضايي كشور در نوشته ها و گفته هاي خود نگاه مسووالن را به عيوبات قانون سابق 
معطوف مي داشتند. نگارنده به كرات گفته و نوشته ام، قوانين مربوط به دادرسي 
كه به قوانين ش��كلي معروفند هرچند آمره و الزام آور هستند اما ربطي به عرف و 
عادات و دين و مذهب جامعه ندارند و بايد در مرحله قانونگذاري كوش��ش كرد 
بهترين راه و روش را كه در ديگر كشورها اعمال و اجرا مي شود پذيرفت، اما قوانين 
ماهوي و موجد حق، برخاس��ته از عرف و عادت و دين و مذهب جامعه هستند و 
نمي توان قوانيني برخاف عرف و عادت و مذهب جامعه وضع كرد. مثال ساده اي 
بزنم؛ حج بركساني واجب است كه اس��تطاعت انجام اين فريضه را دارند و انجام 
فرايض حج تابع گذر زمان و تغيير اوضاع نيست. مناس��كي كه از زمان حضرت 
رس��ول تا هم امروز اليتغير مانده است، اما راه رس��يدن به حج متغير است؛ يك 
روز پاي پياده، يك روز با كاروان و ش��تر، يك روز اتومبيل و ام��روزه هواپيما، به 
قسمت اخير يعني راه رس��يدن به حج مي گويند طريقه رسيدن به حج، خداوند 
و رس��ول براي رسيدن به حج ش��ريعت وضع نكردند، اما براي مناسك، شريعت 
دس��تورالعمل دارد.  اين را گفتم تا خداي ناكرده مخالفت با قانون آيين دادرسي 
كيفري را مخالفت با شرع و دستورات شرعي ندانيد. جرم و جنايت حاصل زندگي 
اجتماعي است و مديران جامعه همه هم و غم خود را به كار مي برند تا جامعه اي 
را سامان دهند كه ميزان جرم و جنايت آن كمتر باشد، الزم به توضيح نيست كه 
هدف مسووالن قضايي چيزي جز احقاق حق مظلومان و محاكمه و محكوميت 
مجرمان نيست و براي اجراي قسط و عدل راهي جز كشف واقعيت نداريم براي 
كش��ف واقعيت هم بايد بهترين راه و روش را در نظر گرفت . در جهان امروز اكثر 
قريب به اتفاق جرم شناسان براين باورند كه از طرق علمي به كشف جرم پرداخت 
و آن زماني ميسر است كه با به كارگيري بهترين و علمي ترين روش هاي ممكنه 
واقعيت را كش��ف كرد. امروزه ارزش اقرار بس��تگي به انطباق آن با اسناد و ادله و 
واقعيت دارد، زمان آن گذش��ته كه متهم را در تنگنا قرار دهيم تا راهي جز اقرار 
نداشته باشد، زمانه اتكا به محوريت اقرار نيز گذشته است. يكي از سرگرمي هاي 
نگارنده در سفرهاي خارج از كشور حضور در محاكم و مطالعه تطبيقي حقوقي 
خصوصا در امر كيفري است. در اكثر كشورها مهم ترين بخش رسيدگي به جرايم، 
همين مرحله دادسرا است و كوشش مي كنند با بهترين شيوه و متدهاي علمي 
به كشف حقيقت بپردازند و با جمع آوري ادله و مستندات به اين مهم برسند كه 
متهم راهي جز اقرار يا قبول نتيجه تحقيقات نداشته باشد. متهم از بدو دستگيري 
با اس��تفاده از حق س��كوت، اين اجازه را دارد كه تا حضور وكيلش صحبت نكند 
و بعد از تعيين وكيل هم��ه تحقيقات با حضور وكيل و ح��ق دفاع وكيل صورت 
مي گيرد و زماني كه رسيدگي دادسرا به پايان رسيد حاصل اين رسيدگي يعني 
قبول ورود اتهام به متهم يا رفع و رد اتهام از وي، آنچنان محكم و مس��تدل است 
كه اگر نظر دادستان مبني بر محكوميت متهم يعني صدور كيفرخواست باشد، 
مرحله دادگاه در واقع به تطبيق موضوع مجرمانه با قوانين حاكم اس��ت و اال كم 
اتفاق مي افتد كه متهم در دادگاه و در پاسخ اين پرسش كه كيفرخواست صادره 
را قبول داريد، با قاطعيت جواب دهد – خير قبول ندارم؟! به چه علت متهم چنين 
قاطعانه كيفرخواست را قبول ندارد؟ حال اگر از آغاز تحقيق مقدماتي وكيل متهم 
در كنارش حضور داشت و عاوه بر سمت رسمي خود يعني وكالت متهم، شخص 

ثالثي است كه غير از ماموران دادستاني ناظر نحوه انجام تحقيق از متهم است و.... 
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نگاه حقوقي

نعمت احمدي٭

تبصره ذيل ماده 48 قانون آيين دادرسي كيفري 
اطاله دادرسي از نوع جديد
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