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تذکر درباره لزوم هشدارهای به موقع به مسئوالن شرکت کننده در مجامع بین المللی10سیاسی
سپهرغرب، گروه سیاسی: حسینعلی حاجی دلیگانی لزوم هشدار و تذکرات الزم و به موقع به مسئوالن شرکت کننده جمهوری اسالمی ایران در مجامع بین المللی مبنی بر ممنوعیت پیوستن و با امضای هرگونه معاهدات بین المللی که به استقالل و امنیت کشور 
خدشــه وارد می ســازد، را                            به رئیس جمهور متذکر شــد. جناب آقای رئیس جمهور از آنجا که برخی ســازمان های جهانی تحت ســلطه آمریکا و صهیونیســت ها هستند و با پیوستن به معاهدات و قبول شرایط آن دســت دشمن را جهت دخالت در کشور باز می گذارد 
ضروری اســت نســبت به حضور مســئوالن مربوطه که به عنوان نماینده جمهوری اســامی ایران قصد شرکت در چنین مجامع بین المللی را دارند به ویژه مجمع جهانی بهداشت که خردادماه برگزار گردید و همچنین مجامع پیش روی آن سازمان، به منظور رفع 

نگرانی هایی که در ذیل به آن اشاره می شود هشدارهای الزم داده شود. مخالفت و عدم پذیرش پیشنهاد اصاحیه IHR توسط ایاالت متحده آمریکا که دقیقا خدشه بر استقال کشور وارد می سازد.
ع مبین اسام باشد. هرگونه مذاکره یا امضای قرارداد که در راستای اجرای سند 2030 استقال و امنیت کشور را به خطر می اندازد. پیوستن به هرگونه دستور کار عادی یا محرمانه جلسه کاری که مغایر با قانون اساسی و شر

سیاسی:  گروه  سپهرغرب، 
ترکیب "غرب و غارت"، از واج آرایی 
مناسبی نیز برخوردار است. پس 
بشرغربی،  حقوق  می نویسیم: 
بشر  غارت  حقوق  می خوانیم: 

غربی.
آیــا می تــوان همزمــان کــه به 
نوشــتن  مشــغول  ســرگرمیم،  جنایــت  و  غــارت 
حقوق بشر نیز باشیم؟ سوال سختی است، پس 
بگذارید قدری ســاده تر بگوییم، آیا وقتی در حال 
قتــل و غارتیــم، حــق نوشــتن حقوق بشــر را هم 
داریم؟ طبیعی اســت که هر عقل ســلیمی امکان 
نوشــتن را رد نمی کند، هرچند ممکن اســت حق 
نوشــتن را انــکار کنــد. می تــوان در وقــت غــارت، 
روایــت هــم کــرد. نــه روایــت غــارت، بلکــه روایت 
حقانیت. برای توجیه غارت باید حق تراشید؛ حق 
غــارت. هرچنــد حــق غــارت را اعامیــه نمی کنند. 
بــه بیان بهتر حق غارت بشــر را نمی شــود، بیانیه 
کــرد. بلکــه بایــد در تــداول عامه عبــارت را قدری 
ساده تر و گیراتر کرد. می گوییم حق بشر به قرینه 
حــذف یک اضافه لفظی بی مورد، با امید به اینکه 
مخاطــب اعامیــه، منظورمــان را کامــل فهمیده 
باشد. وانگهی ترکیب "غرب و غارت"، از واج آرایی 
مناســبی نیــز برخوردار اســت. پس می نویســیم: 

حقوق بشــرغربی، می خوانیم: حقوق غارت بشــر 
غربی.

جــورج اورول نــام انگلیســی "اریک آرتــور بلیر" 
انگلیســی  داشــت،  دوســت  کــه  کســی  اســت، 
شــناخته شــود، بــا ایــن کــه در هندوســتان زاده 
شــده بود. امــا اورول کتــاب 1984 را در انگلیس 
نوشــت. می تــوان ادعا کــرد که بیشــتر کتاب های 
اورول بر اســاس تجربیات شــخصی  اش نوشــته 
شده است. اورول در این کتاب، پارادوکس غارت 
و حقانیــت در انگلیس را به نحوی نمادین روایت 

می کند. 
اســتفاده ی نــام نمادیــن بــرای وزارت خانه ها، 
یکــی از نــکات ظریــف نوشــته اورول اســت. برای 
مثال وزارت حقیقت با تعریف اورول جایی اســت 
حقایــق  و  می دهنــد  تغییــر  را  وقایــع  آن  در  کــه 
جدید می ســازند. وزارت فراوانی هم جایی اســت 
کــه در آن غذاها و مــواد مورد نیــاز را جیره بندی 
می کنند. تمام شــخصیت های این کتاب عاوه بر 

نام نمادین، شــخصیت نمادینی هم دارند. 
بــرای مثــال »بــرادر بــزرگ« نمــاد یــک نظــام 
دیکتاتــوری اســت. حکومتــی که بــر زندگی مردم 
نظــارت می کنــد و تمــام کارهــای آن هــا را کنتــرل 
می کنــد. وی در بخشــی از این کتاب می نویســد: 
زبــان  در  میتی تــرو  همــان  یــا  حقیقــت،  "وزارت 

نویــن به طــرز شــگفت آوری در میان چشــم انداز، 
خودنمایی می کرد. 

ســاختمان عظیم هرمی شکلی به رنگ سفید، 
کــه به صــورت پلــه پله تــا ارتفــاع ســیصدمتر باال 
رفتــه بــود. از جایی کــه وینســتون ایســتاده بود 
ســه شــعار حزب را که به نحوی مــوزون بر نمای 

سفید ســاختمان به طور برجسته  نوشته بودند، 
بــه راحتــی می شــد خوانــد: "جنگ، صلح اســت"، 
"آزادی، بردگــی اســت"، "نادانــی، توانایی اســت" 
آن طــور که می گفتند وزارت حقیقت شــامل ســه 
هــزار اتــاق در بــاالی طبقــه ی همکــف و همیــن 
تعــداد اتــاق در زیــر زمیــن بــود. در تمــام شــهر 

لنــدن تنها ســه ســاختمان دیگــر با این شــکل و 
انــدازه وجود داشــت. این چهار ســاختمان، کلیه 
عمارت هــای اطــراف را تخــت الشــعاع قــرار داده 
بودنــد، و از بــاالی عمــارت پیــروزی هــر چهارتــای 

آن ها دیده می شد."]1[
ایــن تصویــر شــاید واقعــی تریــن توصیــف از 
وضعیت قرن بیســتم کشوری باشــد که بیشترین 
مشــارکت را در تدویــن و نــگارش اعامیــه حقوق 

بشر داشته است.
 از قضــا محــدوده زمانــی نگارش این شــاهکار 
ادبی با تصویب اعامیه حقوق بشر در 1948، یکی 
اســت. گفته می شــود اورول بین سال های 1945 
تــا 1949 ایــن رمــان سیاســی را خلق کرده اســت. 
می تــوان آن ســه جمله نمادیــن وزارت حقیقت را 
تفســیر حذف شــده، اعامیه حقوق بشــر خواند. 
ایــن ســه مــاده اولیــه اعامیــه گــواه ایــن ادعای 

ماست:
"ماده 3- هر کس حق دارد از زندگی و آزادی و 

امنیت شخصی خویش برخوردار باشد.
مــاده 4- هیــچ کــس را نمی توان بــه بندگی یا 
بردگــی گرفــت. بندگــی و ســوداگری بنــده در هــر 

شکل که باشد ممنوع است.
مــاده 5- هیچ کس را نمی توان شــکنجه کرد 
یا مورد عقوبت با روش وحشیانه و غیر انسانی یا 

اهانت آمیز قرار داد."
ســی  وقایــع  حیــات،  آخــر  روزهــای  در  اورول 
و چنــد ســال پــس از مرگــش را در کتــاب 1984 
تخیــل کرده اســت. با ایــن حــال وی در مصاحبه 
روزهــای پایــان عمــرش، آینــده زیســت در چنین 
دنیــای پارادوکســیکالی را نــه وصــول بــه آرمــان 
شــهر کــه نیــل بــه ضدآرمانشــهر تصویــر می کند. 
در واقــع اورول یــک هشــدار نهایی از خــود به جا 
گذاشــت: "در دنیای ما، هیچ احساسی جز ترس، 
خشــم، پیــروزی و خودتحقیــری، وجــود نخواهد 
داشــت، اما سرمســتی از قــدرت همیشــه وجود 
خواهــد داشــت. همیشــه در هــر لحظــه، شــوق 
پیروزی وجود خواهد داشــت، احســاس له کردن 
دشــمنی که درمانده اســت. اگر تصویری از آینده 
می خواهــی، چکمــه ای را تصــور کن که تــا ابد بر 
صــورت انســان می کوبد. درســی که بایــد از این 
موقعیت کابوس وار خطرناک کســب کرد، درسی 
ســاده اســت. اجازه ندهیــد این اتفــاق بیفتد. به 

شما بستگی دارد."]2[

]1[. کتــاب 1984، جــورج اورول، ترجمــه صالح 
حسینی، انتشارات نیلوفر

]2[. هم پرســه، زیرنویس مصاحبه از نوشــین 
دیلمی و علی نانوایی

سیاسی:  گروه  سپهرغرب، 
در  انقالب  رهبر  مسئله شناسی 
معرفی  و  اوکراین  جنگ  موضوع 
عنوان  به  ناتو  گسترش  کردن 
یکی  بحران  این  در  اصلی  عامل 
قاسم  آقای  دیدار  محورهای  از 
رئیس جمهور  توکایف  ژومارت 
بود.  خامنه  ای  آیت اهلل  حضرت  با  قزاقستان 
برهمین اساس در یادداشتی به قلم آقای محسن 
پاک  آیین، دیپلمات سابق جمهوری اسالمی ایران 
در  ناتو  زیاده طلبی های  و  موضوع  این  بررسی  به 
شده  پرداخته  خود  مأموریت  حوزه  گسترش 
کشورهای  برای  که  زیاده خواهی هایی  است. 

آسیای میانه بدون تبعات نخواهد بود.
حضرت آیت اهلل خامنه ای، در دیدار آقای قاســم 
در  قزاقســتان  رئیس جمهــور  توکایــف،  ژومــارت 
خصوص مســائل مربوط بــه اوکراین گفتنــد: »در 
قضیه اوکراین مشکل اصلی این است که غربی ها 
درصــدد توســعه ناتــو هســتند و آن هــا هــر جا که 
بتواننــد برای گســترش نفوذ خود تأمــل نخواهند 
کرد.« ایشــان همچنین خاطرنشــان کردنــد: »باید 
مســائل را بــا دقــت رصــد و بررســی کــرد و مراقــب 
بود، زیــرا آمریکایی هــا و غربی ها همــواره درصدد 
گســترش دایــره نفــوذ خــود در مناطــق مختلف از 
جمله در شرق و غرب آسیا و ضربه زدن به استقال 

و اقتدار کشورها هستند.« 29/03/1401
پــس از پایان جنــگ دوم جهانی، آمریــکا و اروپا 
تحت عنــوان مقابله بــا تهدید کمونیســم، پیمان 

آتانتیک شــمالی یــا ناتو را در چهــارم آوریل 1949 
بنیــان گذاردنــد. متقابــًا، اتحاد جماهیر شــوروی 
نیــز بــا مشــارکت کشــورهای بلــوک شــرق، پیمان 
ورشو را تأســیس کرد. پس از فروپاشی شوروی و 
بی خاصیت شدن پیمان ورشو، سازمان ناتو دچار 
نوعی بحران هویت گردید و این سؤال مطرح شد 
که اساسًا ســازمانی که در مقابل خطر کمونیسم 
تأسیس شــده بود، پس از فروپاشــی شوروی چه 
نیــازی به بقا خواهد داشــت. ســران ناتو برای حل 
بحــران هویت، تهدیدات جدیــدی را مطرح کرده و 
مبــارزه با تروریســم، مقابله با بنیادگرایی اســامی 
و ممانعت از گســترش ســاح های کشــتار جمعی 
را برای راهبردهای جدید ســازمان و علت بقای آن 

مشخص کردند.
این کشــورها، شــرق جهــان را دارای معضاتی 
همچون تروریســم، ناهنجاری های محیط زیستی، 
اشــاعه ســاح های هســته ای، فقر، نقــض حقوق 
بشــر و آســیب های اجتماعــی دانســته و حرکــت 
به ســوی شــرق برای مقابله با ایــن معضات را در 
دســتورکار قــرار دادنــد؛ در حالــی کــه علــل اصلی 
مشــکات گفته شــده، اســتنکاف آمریــکا و غــرب 
از انجــام تعهــدات بین المللــی و تفســیر گزینشــی 
و غیرمتعــارف اعضــای ناتــو از مباحثــی همچــون 

تروریسم و حقوق بشر بود.
همچــون  تحوالتــی  وقــوع  دیگــر،  ســوی  از 
فروپاشــی دیــوار برلیــن و پیوســتن دولت جدید 
نارضایتــی  موجــب  ناتــو،  ســازمان  بــه  آلمــان 
تــا جایــی کــه  و اعتــراض شــدید شــوروی شــد 

جیمــز بیکــر، وزیــر امورخارجــه آمریــکا در فوریه 
داد  تضمیــن  شــوروی  ســران  بــه   ،1990 ســال 
کــه ناتــو »یک اینچ هم به ســمت شــرق توســعه 
گورباچــوف،  میخائیــل  کــرد«.  نخواهــد  پیــدا 
رئیس جمهــور وقت شــوروی نیز به دلیــل همین 
وعــده و با اعتمــاد به آمریکا، اتحــاد دو آلمان را 

شناخت. رسمیت  به 
دیــری نگذشــت که دولت هــای غربــی با نقض 
تعهدات خــود درصدد پذیــرش تقاضای عضویت 
لهســتان، مجارســتان، جمهــوری چــک و لیتوانــی 
در ناتــو برآمدند؛ اقدامی که با نارضایتی شــوروی 

همراه بود. 
در ایــن مقطــع، بوریــس یلتســین، دیمیتــری 
مــدودوف و گورباچــف بــه تصمیم ناتــو اعتراض 
کردنــد و یلتســین، اولیــن رئیس جمهــور روســیه 
بعــد از فروپاشــی شــوروی، در کنفرانــس خبــری 
مشــترک با بیل کلینتون، در هلسینکی گفت: »ما 
معتقدیم که توســعه ناتو به سمت شرق اشتباه 
اســت، آن هــم اشــتباهی جــدی!« با ایــن وصف، 
ســازمان ناتو در نشســت مادرید در ســال 1997، 
بــرای  را  چــک  و  مجارســتان  لهســتان،  عضویــت 

توســعه نفوذ خود به سوی شرق، پذیرفت.
اســلوواکی،  تحــوالت،  ایــن  ادامــه  در 
اســلوونی، اســتونی، لتونــی، لیتوانــی، رومانــی 
آمدنــد.  در  ناتــو  عضویــت  بــه  بلغارســتان  و 
آمریــکا  یک جانبه گرایانــه  رویکــرد  بــا  متعاقبــًا 
مداخلــه  ناتــو،  توســعه طلبی های  ادامــه  در  و 
نظامی اعضای ســازمان در افغانســتان، عراق، 

ســوریه و لیبی، فروش ساح و تأســیس پایگاه 
نظامــی در برخــی از کشــورهای حاشــیه خلیــج 
فــارس، ســرعت گســترش ناتــو به ســوی شــرق 
را بــه نمایــش گذارد. بــا نزدیک ترشــدن ناتو به 
اوکرایــن و گرجســتان، تنش هــا میــان آمریــکا و 
روسیه تشــدید شد و مســکو را به واکنش های 

جدی تر وادار کرد.
در نیمه دوم فوریه 2014، با دخالت های آشکار 
آمریــکا و اروپــا، انقــاب رنگــی در اوکرایــن شــکل 
گرفــت و منجر به پیروزی ویکتور یوشــچنکو، ُمهره 
وابســته به غرب گردید. روســیه هم در واکنش به 
این وضعیــت، نیرو های خود را بــرای حفظ امنیت 
شــهروندان روســی، وارد خــاک اوکرایــن کــرد. در 
نتیجــه ایــن تحــوالت، جزیــره کریمــه در 16 مارس 

2014 پس از برگزاری همه پرســی از مردم، به روسیه 
منضم شــد. اعمال تحریم های فراوان کشــور های 
غربی علیه روسیه، نتیجه پیوستن کریمه به روسیه 
بــود و تقویت نظامیان روس در مرز هــای اوکراین، 
سرویس های اطاعاتی اروپا و آمریکا را متقاعد کرد 

که روسیه به اوکراین حمله خواهد کرد.
ناتــو همچنــان که بــه تعهــدات خود در ســال 
1997 پایبنــد نبــود در ادامــه بدعهدی هــای خود 
در یــک اقــدام کامــًا تحریک آمیــز قصد داشــت تا 

اوکراین را به عضویت خود بپذیرد. 
تحقــق ایــن هــدف به معنــی اســتقرار نیروهــا 
و تجهیــزات نظامــی پیمــان آتانتیــک شــمالی در 
مجاورت مرزهای روسیه و نادیده گرفتن ماحظات 
امنیتــی مســکو بــود. تصمیمــی کــه شــعله جنگ 

روسیه و اوکراین را در 24 فوریه 2022 برافروخت.
اقدامات تحریک آمیز ناتو در کشورهای مختلف 
به خصــوص در بحران اوکراین نشــان می دهد که 
حرکت ناتو به ســوی شــرق نه تنها امنیت روسیه را 
به خطر می اندازد، بلکه کشــورهای آسیای مرکزی 
و قفقاز و کشورهای غرب آسیا را با تهدیدات جدید 
مواجه کرده و مانعی برای پیشرفت اقتصادی این 

کشورها خواهد بود.
بیان مهم رهبر انقاب در دیدار با رئیس جمهور 
قزاقســتان، ناظــر بــه همیــن موضوع اســت و به 
همین دلیل کشــورهای منطقــه باید ضمن توجه 
بــا  و  متحدانــه  اوکرایــن،  بحــران  ریشــه های  بــه 
برنامه ریزی هــای دقیــق، برای جلوگیــری از حرکت 

ناتو به سوی شرق اقدام نمایند.

سیاسی:  گروه  سپهرغرب، 
ایران  با  مواجهه  در  آمریکا  چرا 
با  موافقت  جز  راهی  هسته ای، 
ارائه تضمین های اقتصادی ندارد
چشــم انداز احیــای برجــام هــر 
می شــود.  قبــل  از  کمرنگ تــر  روز 
مذاکــرات  نرســیدن  نتیجــه  بــه 
غیرمستقیم ایران و آمریکا با تسهیل گری مسؤول 
دوحــه،  در  اروپایــی  اتحادیــه  خارجــی  سیاســت 
ابهام هــا دربــاره بازگشــت برجــام را بیشــتر کرد. در 
جریــان مذاکــرات 2 روزه در قطر، واشــنگتن بدون 
هیــچ ابتــکار جدیــدی و با نشــان نــدادن انعطاف 
خــود،  قبلــی  زیاده خواهانــه  خواســته های  در 
بــر رویکــردش مبنــی بــر ارائــه نکــردن هیــچ گونه 
تضمینی به تهران برای پایداری توافق اصرار ورزید 
تا وضعیت توافق هسته ای را در آشفتگی بیشتری 
آســتانه شکســت قطعــی  بــه  را  آن  و  قــرار داده 

برساند.
زمینــه،  همیــن  در  امــروز،  وطــن  گــزارش  بــه 
مســؤول سیاســت خارجــی اتحادیــه اروپایــی در 
توئیتــی نوشــته اســت: »پس از ســفرم بــه تهران 
و مذاکــرات نزدیــک در دوحــه، پیام مــن به عنوان 
هماهنگ کننده برجام این است که پس از بیش از 
یک سال مذاکره، خطر عبور نکردن از خط پایان را 
ع وقت توافق را منعقد کنیم  داریم. ما باید در اسر

و به اجرای کامل برجام برگردیم«.
بخشــی از آشــفتگی پیرامــون فرجــام برنامــه 
هســته ای ایــران در اینجاســت کــه هیــچ راه حــل 
بــا  توافــق  ازای  بــه  مــا  آلترناتیــوی  و  جایگزیــن 
نــدارد.  وجــود  کشــورمان  نظــر  جلــب  و  ایــران 
طــی قریــب بــه 20 ســال از آغاز مناقشــه غــرب با 
تمــام   ،82 ســال  از  هســته ای  پرونــده  در  ایــران 
و  ســخت  گزینه هــای  و  دیپلماتیــک  مســیرهای 
نیمه ســخت دیگــر آزموده شــده اســت؛ از توافق 

سیاســی )ســعدآباد تا برجام( گرفته تــا اقدامات 
خرابکارانه در تاسیسات هسته ای ایران )ویروس 
اســتاکس نــت تا عملیــات در نطنز و کــرج( و ترور 
دانشــمندان هســته ای ایــران، تمام این دســتور 
 Zero کارهــا هم با رویکرد »غنی ســازی صفــر« یا
Enrichment و تعطیلی کامل برنامه غنی سازی 

ایران صورت گرفت.
بــا ایــن وجــود از نقطــه نظــر غربی هــا، گزینــه 
نظامــی و حمله رســمی به تاسیســات هســته ای 
ایــران تنهــا راه حــل - البته ناممکــن- باقی مانده 
اســت، چرا که باز هــم نتیجه مورد نظر واشــنگتن 
و تل آویو را به دنبال نخواهد داشت، به این خاطر 
کــه برنامه هســته ای ایران یک »پروژه« نیســت که 
بتــوان بــا عملیــات نظامــی آن را از بین بــرد، بلکه 
برنامه هســته ای ایــران تبدیل به »دانش« شــده 
اســت. بنابراین یکــی از دالیلی کــه مقامات دولت 
بایدن در فواصــل مذاکرات وین 7 تا امروز عنوان 
می کننــد مبنی بر اینکــه توافــق دارد مزایای اولیه 
خــود را از دســت می دهد بــه این خاطر اســت که 
برجام در ســال 2015 به عنوان یــک توافق پایه ای 
برای عزیمت به توافقات مکمل و طوالنی تر درباره 
موضوعــات دیگری مثــل برنامه موشــکی و نفوذ 
منطقه ای ایران نشــانه گذاری شده بود اما خروج 
ترامپ از توافق، این برنامه را به هم زد. درست به 
این دلیل اســت که بایــدن و بلینکن بارها گفته اند 
آمریــکا در رنــج قضــاوت نادرســت ترامــپ دربــاره 

برجام قرار دارد.
چالــش اصلــی واشــنگتن هم در اینجاســت که 
با توجــه به پیشــرفت برنامه هســته ای ایران، هم 
نیــاز بــه توافق با ایــران بــرای مهار ســرعت برنامه 
هســته ای تهــران دارد و هــم چــاره ای جــز توافــق 
و واگــذاری امتیــازات عمــده به کشــورمان ندارد؛ 
ایــن موضوعی اســت که هنــری کیســینجر هم در 
مصاحبــه آخر خــود بــا »اســپکتیتور« بیــان کرده 

اســت. دیپلمــات کهنــه کار و رئالیســت می گویــد: 
»اکنون مشــکل مذاکــرات هســته ای موجود این 
اســت کــه بازگشــت بــه توافقــی کــه برای شــروع 
ناکافــی بــود، بــرای تغییــر آن در جهتی کــه ظاهرا 
برای دشــمن )ایران( قابل تحمل تر باشــد، بســیار 
خطرنــاک اســت. بنابرایــن تمــام نگرانی هایــی کــه 
درباره توافق اولیه داشتم، اکنون خواهم داشت. 
من هنوز بندهای توافق را ندیده ام اما واقعا هیچ 
جایگزینــی برای حذف توان هســته ای ایران وجود 

ندارد«.
 B بــا ایــن وجــود گزاره هایــی کــه دربــاره پلــن
شکست برجام در رســانه های غربی مطرح شده 
بســیار محــدود و تقریبــا غیرعملیاتی اســت. تنها 
گزینه هایــی که روی میز اســت ادامــه تحریم های 
نفتــی علیه ایــران، بازگشــت بــه ماجراجویی های 
خرابکارانه علیه برنامه هســته ای ایران و تشکیل 
یــک ائتــاف منطقــه ای به رهبــری اســرائیل علیه 
ایران اســت. درباره این سناریو نشــریه فارن افرز 
اخیــرا در مطلبی نوشــت: »احیای برجــام بهترین 
ایــران اســت  برنامــه هســته ای  بــرای کنتــرل  راه 
امــا حاال کــه دســتیابی به ایــن هدف بــا احتمال 
شکســت روبه رو شــده به نظر می رسد واشنگتن 
در حــال نزدیــک شــدن بــه رویکــردی اســت کــه 
اســرائیل در قبــال ایــران در پیــش گرفتــه اســت. 
الزمــه ایــن رویکــرد تنگ تر کــردن حلقــه محاصره 
اقتصــادی علیه ایــران با خروج این کشــور از بازار 
نفــت اســت«. فــارن افــرز همچنیــن با اشــاره به 
تشــکیل ائتاف رژیم صهیونیســتی بــا اعراب علیه 
ایــران بــا حمایت آمریــکا می نویســد: »این اقدام 
دولــت بایدن یعنــی واگــذاری امنیــت منطقه به 

تل آویــو رویکــردی بســیار خطرناک اســت، چرا که 
پلیســی که آمریکا برای منطقه انتخاب کرده هیچ 
تاشــی برای اجتناب از درگیــری صورت نمی دهد 
و برعکس به شــکل واضح و آشکار برای افزایش 
تنــش در منطقه فعالیت خواهد کرد. واشــنگتن 
بایــد اســتراتژی متفاوتی در پیــش گیرد که هدف 
آن حفــظ امنیــت منطقــه از طریق تشــویق برای 
شــکل گیری روابــط دیپلماتیــک بیــن کشــورهای 

عربی و ایران باشد«.
از طرف دیگر دیپلمات های اروپایی و مقام های 
سابق ایاالت متحده به شبکه »ان بی سی« آمریکا 
گفته انــد احتماال واشــنگتن تحریم های جدیدی را 
علیــه ایران اعمــال خواهد کرد و بــه دنبال اجرای 
دقیق تر تحریم های موجود با تمرکز ویژه بر هدف 
قــرار دادن فــروش نفــت تهــران بــه چیــن اســت. 
طبــق این گــزارش، »عملیــات خرابکارانه احتمالی 
علیه برنامه هســته ای ایــران نیز می تواند روی میز 
باشــد«. بر اســاس گزارش ان بی ســی، »مقامات 
ســابق، دســتیاران کنگــره و تحلیلگــران گفتنــد با 
توجــه به اینکــه چشــم انداز نجات برجــام به طور 
فزاینده ای تیره به نظر می رسد، دولت بایدن تحت 
فشار فزاینده ای در واشنگتن و همچنین از سوی 
متحــدان خاورمیانــه ای بــرای بررســی گزینه هــای 
دیگر بــه منظور مقابلــه با برنامه هســته ای ایران 
قرار گرفته اســت«. تمام کارشناسان و تحلیلگران 
بین المللی تقریبا بر این مســاله اتفــاق نظر دارند 
که موضوع هسته ای ایران جز توافق با کشورمان 
و واگــذاری امتیاز هیچ آلترناتیو و جایگزینی ندارد. 
همان طور که گفته شد تنها اقدامی که واشنگتن 
B  در دســتور کار قــرار داده به روزرســانی  از پلــن 

تحریم هــا علیه صادرات 
کــه  اســت  ایــران  نفــت 
اهــرم  ایــن  کارایــی  در 

هــم تردیدهــای فراوانــی وجــود دارد. در حقیقت 
واشــنگتن بــا توجــه بــه اســتفاده کامل از بســته 
تحریمی خود در دوره فعلی، برای آنکه بتواند یک 
واحد فشــار تحریمی به ایــران وارد کند کار راحتی 
نــدارد و باید انرژی مضاعفــی صرف کند، چه اینکه 
در این مســیر باید با چین هم سرشاخ شود. چین 
و روســیه بشدت نســبت به رویکرد برجامی دولت 
بایدن انتقاد دارند و شــکاف پکن و مسکو با غرب 
و همســویی بــا ایــران بــه چالش هــای موجود در 
برخــورد بــا برنامــه هســته ای به وضوح پیشــرفته 

شده ایران می افزاید.

 رایزنی های سیاسی علی باقری در مسکو
کــه  پیامــی  در  ویــن  در  روســیه  نمایندگــی 
در صفحــه توئیتــر خــود منتشــر کــرد از دیــدار 
خارجــه  وزیــر  معــاون  ریابکــوف«  »ســرگئی 

روســیه بــا »علــی باقــری« معــاون وزیــر امــور 
خارجــه ایــران و مذاکره کننــده ارشــد جمهوری 
اســامی در مذاکــرات هســته ای در مســکو خبر 
داد. در ایــن پیام توئیتری همچنین آمده اســت 
کــه »میخائیــل اولیانــوف« نماینــده روســیه در 
ســازمان های بین المللــی مســتقر در وین نیز در 

این نشســت حضور داشته است.
 »میخائیــل اولیانــوف« دربــاره این نشســت 
حرفــه ای  بســیار  نظــر  »تبــادل  داد:  توضیــح 
درباره وضعیــت فعلی برجام و چشــم اندازهای 

مذاکــرات وین انجام گرفت.
تمــام  به رغــم  اســت:  ایــن  مــن  ارزیابــی   
توافــق  احیــای  امــکان  هنــوز  دشــواری ها، 
هســته ای وجــود دارد و بــرای تحقــق ایــن امر، 
ایــاالت متحــده بایــد انعطــاف بیشــتری از خود 

دهد« نشان 

بایدن بی پــــــــلن!
برجام

بررسی تبعات نفوذ ناتو به سمت شرق

توسعه ناتو، مشکل اصلی بحران اوکراین است

محسن پاک آئیین

یادداشت

نوشتن حقوق بشر در ساعت اضافه کاری
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شیخ نور لیدر جریان سوم 
می شود؟

درحالی  سیاسی:  گروه  سپهرغرب، 
این  بودن  عادی  و  روتین  از  سخن 
علیزاده  که  شد  مطرح  جلسات 
حزب  مرکزی  شورای  عضو  طباطبایی 
کارگزاران این جلسه را صالح و مشورتی 
معرفی  سایه  دولت  ایجاد  راستای  در 
طلب  اصالح  »احزاب  که  کرد  تاکید  و 
در  روحانی  هستند،  سایه  در  دولت  تشکیل  درصدد 
و  باهنر  خاتمی،  نوری،  ناطق  آقایان  با  اخیر  روزهای 

الریجانی جلساتی داشته است.«
میرحســین  دولــت  وزیــر  نــوری،  ناطــق  علی اکبــر 
موسوی، رئیس اســبق مجلس و محبوب اصولگرایان 
در دهــه 70 یکی از مهم ترین بازیگران صحنه سیاســت 
ایران در 40 ســال اخیر است که غبار این تغییرات بر قد 
و قامتش هویداســت. مهر 98 و پس از 10 ســال عزلت 
گزینی و ســکوت خبری، حجت االســام علی اکبر ناطق 
نوری سیاســتمدار کهنــه کار ایرانــی در فاصله چند ماه 
مانده به انتخابات مجلس یازدهم، در جلسه روحانیت 

مبارز شرکت کرد.

به گزارش خراسان، این اقدام علی اکبر ناطق نوری، 
یــک شــگفتانه اساســی بــرای اهالی سیاســت و فضای 
انتخاباتــی آن ســال بــه حســاب می آمــد. حضــوری که 
اگرچــه دوام چندانــی نداشــت و دیگــر هم تکرار نشــد 
امــا »شــیخ نــور« را از عزلــت طوالنی خود جــدا کرده و 
بار دیگر او را به میدان سیاســی کشــور کشانده بود. از 
چهره شاخص سیاســی ایران برای مدت ها خبری نبود 
تا این که در اواســط زمســتان سال گذشته و بعد از دو 
ســال از آخرین حضور ناطق نوری در جمع سیاســیون 
و احــزاب، دوبــاره نــام وی از گوشــه و کنــار بــه گــوش 
رســید؛ زمزمه هایی کــه تحلیل هایی از بازگشــت دوباره 
او بــه صحنه سیاســت را بــه دوش می کشــید. قرن نو 
نوشــت: اولین زمزمه ها از بهمن 1400 شــروع شد و در 
همان برهه اخباری مبنی بر تشــکیل جلســه مشــترکی 
میان ســیدمحمد خاتمی، علی اکبر ناطق نوری، حســن 
روحانــی و سید حســن خمینی منتشــر شــد. خبری که 
کمــی بعد جواد امــام، از نزدیکان ســیدمحمد خاتمی 
رئیــس دولــت اصاحــات آن را تایید کــرد و درعین حال 
آن را صرفا دوســتانه دانســت و تأیید کــرد که محتوای 
این جلسات سیاسی نیست و صرفا دید و بازدید است. 
کامبیــز مهــدی زاده، داماد روحانی نیــز در مصاحبه ای 
دیدارهای رئیــس جمهور دولت یازدهــم و دوازدهم با 
ســران و شــیوخ اصاحات را خارج از چارچوب سیاسی 
دانســت و تاکیــد داشــت که جلســات اخیــر پدرزنش با 
امثــال سیدحســن خمینــی و ناطــق نــوری »روتیــن و 

عادی« بوده است.

 بازگشت دوباره یا ادامه پرده نشینی
امــا درحالــی ســخن از روتیــن و عــادی بــودن ایــن 
جلسات مطرح شد که علیزاده طباطبایی عضو شورای 
مرکــزی حزب کارگزاران این جلســه را صاح و مشــورتی 
در راســتای ایجاد دولت ســایه معرفــی و تاکید کرد که 
»احــزاب اصاح طلب درصدد تشــکیل دولت در ســایه 
هســتند، روحانی در روزهای اخیر با آقایان ناطق نوری، 
خاتمــی، باهنــر و الریجانــی جلســاتی داشــته اســت.« 
جلسات و اظهاراتی که باعث شد شایعات درباره قدرت 
گیری راست میانه در اردوگاه اصاح طلبی به اوج خود 
برسد و سخن از عزم روحانی برای لیدری دولت سایه بر 
ســر زبان ها بیفتد. چند ماه بعــد از آن دورهمی، ناطق 
نوری در مجمع سراســری جامعه اســامی مهندسین 
کــه دبیــرکل آن محمدرضــا باهنــر اســت، شــرکت کرد. 
البتــه ایــن پایان حــرف و حدیث هــا نبــود و مدتی قبل 
ماجــرای جلســه ولنجــک ورد زبان رســانه های اصولگرا 
شــد؛ جلســه ای کــه گفتــه می شــد بــا حضــور روحانی، 
خاتمــی، ناطــق نــوری و سیدحســن خمینــی در منــزل 
حســن روحانی برگزار شــده بود. ایــن زمزمه ها آن قدر 
زیاد شد تا این که گمانه زنی ها به سپردن لیدری جریان 
ســوم که می توانــد متشــکل از ائتــاف اصاح طلبان و 
اصولگرایان معتدل باشــد، در محافل سیاسی تقویت 
شــد؛ البته حســین مرعشــی، دبیــرکل حــزب کارگزاران 
صحــت ایــن گمانه زنی ها را رد و با مطــرح کردن این که 
ایــن دیدارها گعده هــای آخوندی اســت، تصریح کرده 
اســت: »با اطاع می گویم ناطق نوری آمادگی بازگشت 

به سیاست را ندارد«.

تحلیل

سیاسی پیام مقامات امارات به رئیسی
سپهرغرب، گروه سیاسی: مقامات ارشد امارات در پیام هایی جداگانه حادثه زلزله هرمزگان را به رئیس جمهور کشورمان تسلیت گفتند.

محمــد بــن زائد، رئیس امارات در پیامی به ابراهیم رئیســی، رئیس جمهور ایران جان باختن چند شــهروند ایرانی در پی زلزله هرمزگان را تســلیت گفــت و برای مصدومان این حادثه 
آرزوی شفای عاجل کرد.

همچنین شیخ محمد بن راشد، نخست وزیر این کشور و حاکم دبی در پیامی جداگانه به ابراهیم رئیسی این حادثه را تسلیت گفت.

                                                                                                                       یک حزب اصالح طلب با دو دبیرکل

آیا کنگره جدید تکلیف را روشن می کند؟

مردان سیاست

سیاسی:  گروه  سپهرغرب، 
کنگره حزب جمهوریت که اکنون 
اداره  دبیرکل  دو  با  سالهاست 
آبان ماه  است  قرار  می شود 
اعضای  و  برگزار  جاری  سال 
حزب  این  جدید  مرکزی  شورای 

از سوی اعضا انتخاب شوند.
کنگــره حــزب جمهوریت قــرار اســت آبان ماه 
سال جاری برگزار و اعضای شورای مرکزی جدید 
ایــن حزب از ســوی اعضــا انتخاب شــوند؛  البته 
این حزب 20 اســفندماه ســال قبل کنگره بدون 
حضــور دو ســوم اعضــای شــورای مرکــزی ایــن 
حزب برگزار شــده بود کــه در نهایت با مصوبات 

آن موافقت نشد.

 اختالف در حزب جمهوریت دو ماه پس 
از اولین کنگره

جمهوریــت  حــزب  مرکــزی  شــورای  اعضــای 
 9 تاریــخ  در  کنگــره  اولیــن  منتخــب  همچنــان 

آبــان 1398 هســتند که نتیجه آن بــروز اختاف 
سراســری در ایــن حــزب، دو مــاه پــس از اولین 
کنگــره بود؛ بــه گونه ای که پس از صــدور پروانه 
رســمی هرگز یک جلسه شورای مرکزی با حضور 

دو سوم اعضا تشکیل نشد!
حــزب جمهوریــت اکنــون دو شــقه شــده به 
عبارتــی از یــک ســو »رســول منتجب نیــا« آن را 
رهبــری و از ســوی دیگــر »رحمــت اهلل بیگدلی« 
و افــرادی همچــون »قائمــی« راهبــری آن را به 

عهده گرفته اند.

 حذف بی سر و صدای منتجب نیا
طیــف دوم در یک اقــدام با برگزاری نشســت 
شــورای مرکزی، »رســول منتجب نیــا« را کنار زد 
و فردی بنام »مجید نصیرپور« نماینده پیشــین 
مجلــس و عضــو ســابق شــورای مرکــزی حــزب 
اعتمــاد ملی را بــه عنوان دبیرکل خــود انتخاب 
کردنــد و از آن پس مکاتبات با کمیســیون ماده 
10 قانــون احــزاب و کنگره هــای ســالیانه خود را 

تحت مدیریت نصیرپور انجام دادند.
طیــف نزدیــک بــه رســول منتجب نیا کــه مهر 
و ســربرگ و عنــوان دبیرکلــی را هــم در اختیــار 
داشت، نیز به صورت مستقل و بدون احساس 
نیــاز به نظر اکثریت شــورای مرکزی کارهای خود 
در ارتبــاط بــا کمیســیون مذکــور و موضوعاتی 

مثل کنگره های سالیانه را تشکیل می دادند.
در طول این ســالها این دو طیف یعنی طیف 
منتجــب نیــا با حــدود 20 عضــو شــورای مرکزی 
و طیــف مخالــف او با حــدود 25 عضو شــورای 
مرکــزی مــوازی با هــم امور حزب متبــوع خود را 
پیــش برده اند و هنوز پرونده اختافی این حزب 
در کمیسیون ماده 10 قانون احزاب نه در دولت 
روحانــی و نــه در دولت ســیزدهم، به ســرانجام 

مشخصی نرسیده است.
حال در آســتانه سومین کنگره این حزب ) در 
آبان 1401( که طبق اساســنامه اعضای شــورای 
مشــخص  می شــوند،  انتخــاب  آن  در  مرکــزی 
نیســت کدام طیــف بانی و برگــزار کننــده کنگره 

سوم این حزب است.
بعیــد نیســت چــون ســال های گذشــته هــر 
طیــف کنگره جداگانــه ای را برگزار کنــد و گزارش 
مســتقل خــود را برای کمیســیون ارســال کنند. 
یعنــی همانگونه که تا کنون شــاهد یک حزب با 
دو دبیــرکل بودیم، از این پس نیز به انتخاب دو 
شــورای مرکزی در مجمع عمومی، این داستان 
ادامــه یابد و حزبــی با دو دبیرکل و دو شــورای 

ای  رســانه  و  روزی دل جامعــه حزبــی  مرکــزی 
بماند.

به گزارش فارس، حزب جمهوریت که اعضای 
اصلی آن در سال 97 از اعتماد ملی جدا شدند،  
در حمایــت از رســول منتجب نیــا در برابــر گــروه 
نزدیک به الیاس حضرتی دسته جمعی استعفا 
دادنــد و اقــدام بــه تاســیس یــک حــزب جدید 

کردند.

حزب جمهوریت

سالمت دستگاه قضایی ضامن سالمت سایر نهادها است

 ، ب غر سپهر
گروه سیاسی: یک 
دادگستری  وکیل 
اینکه  بیان  با 
دستگاه  سالمت 
ضامن  قضایی 
سایر  سالمت 
نظام  و  قدرت  ارکان  و  نهادها 
و  اعتماد  گفت:  است،  اداری 
دستگاه  به  مردم  اطمینان 
سرمایه  باالترین  قضایی، 
اجتماعی است و خوشبخت 
از  که  است  ای  جامعه  آن 
و  سالم  قضایی  دستگاه 

مقتدر برخوردار است.
کوهپایــه  رســول 
زاده دربــاره تاکیــد رهبر 
بــا  دیــدار  در  انقــاب 
مســئوالن قضایــی در 
خصــوص اینکــه باید 
فسادزا  ساختارهای 
قضاییــه  قــوه  در 
شکســته  هــم  در 
گفــت:  شــود، 
ت  یشــا ما فر
معظم  رهبر 
انقــاب در 
با  دیدار 

مســوالن قضایــی بایــد بعنــوان فصل 
نوینــی در مبــارزه بــا فســاد در درون 

شــود.  تلقــی  قضایــی  دســتگاه 
صحبت هــای ایشــان بــا توجــه بــه 

الزم  اشــراف  و  کامــل  اطاعــات 
معظــم له بــر اوضــاع و احوال 

قوه قضاییه و با نگاه آســیب 
شناســانه مطرح شــده، به 

گونه ای اســت کــه نه تنها 
پــاک  مســئله  صــورت 

هشــدار  بلکــه  نشــده 
در  الزم  داهیانــه 

برخــورد  خصــوص 
و  فســاد  بــا 

ی  ها ر ختا ســا
و  فســادزا 

ین  مفسد

در دستگاه قضایی مورد تاکید قرار گرفته است. 
این فرصت را باید مغتنم شــمرد و هوشمندانه 

و  جــدی  اراده  بــا  دلســوزانه  و 
اهتمام الزم به مبارزه با فســاد 
در دســتگاه قضایی اقدام 

کرد.
ی  و

افزود: 
آنچه که 
ع  ضــو مو
بــا  مبــارزه 
فساد و ساختار و 
بسترها و گلوگاه های 
فســادزا را در درون قوه 
قضاییــه واجد اهمیت 
مضاعــف  ضــرورت  و 
صدچنــدان  و 
می کند، این است 
کــه اساســًا قــوه 
مظهر  قضاییــه 
و  نمــاد  و 
لــی  متو
بــا  مبــارزه 
و  فســاد 
ق  حقــا ا
حــق و اجرای 
هســت.  عدالــت 
 156 اصــل  مطابــق 
قضاییــه  قــوه  اساســی،  قانــون 
پشــتیبان حقوق فردی و اجتماعی و مســئول 
تحقق بخشیدن به عدالت و عهده دار رسیدگی 
بــه تظلمات و احیــای حقوق عامه و گســترش 
عــدل و آزادی و البتــه نظــارت بر حســن اجرای 
قوانیــن، اقدام جهــت پیشــگیری از وقوع جرم 
و تعقیــب و مجازات مجرمین اســت. به همین 
جهت اســت که کمترین و کوچکترین فســادی 
در دســتگاه قضایــی بــه هیــچ عنــوان پذیرفته 
نیســت و می توانــد آثار ســوء فراوانی بر ســایر 

ارکان حاکمیتی داشته باشد.
ایــن وکیــل دادگســتری تصریــح کــرد: نکتــه 
بســیار قابل توجه، این اســت که در هر سیستم 
و نظامــی مهمتریــن عامــل پیشــرفت و رشــد و 
شــکوفایی و یا افول و اضمحــال، نیرو و منابع 
انســانی است. از این حیث توجه ویژه به نیروی 
انســانی در دســتگاه قضایــی واجــد اهمیــت 
فراوان اســت. نیروی انســانی شامل قضات 
شریف، کارکنان خدوم، مدیر دفتر، منشی، 

پرسنل اداری و نیروهای مرتبط است.
وی ادامــه داد: در یــک تعریــف کلــی 
از پدیــده فســاد در دســتگاه قضایــی 
می توان گفت فســاد به معنای سوء 
و  جایــگاه  موقعیــت،  از  اســتفاده 
قــدرت تفویض شــده بــرای تحقق 
هدف شــخصی نامشــروع است. 
ایــن هــدف می توانــد مالــی یــا 
غیــر مالــی باشــد. غیــر مالــی 
مثــل پیشــبرد جاه طلبی های 
حرفه ای یا سیاســی و مالی 
و  اخــذ  مشــخصًا  هــم 
رشــوه  دریافــت 

است.
وکیل  ایــن 
ی  گســتر د ا د
کــرد:  تاکیــد 
بســترهای  از  یکــی 
ایــن  در  فســادخیز 
خصــوص، حقــوق و مزایــای ناکافــی 
و نامتناســب قضــات شــریف و کارکنــان خــدوم 
دادگســتری اســت، اصــاح وضعیــت معیشــتی 

قضات، مهمترین عامل رفع فســاد در دستگاه 
قضایــی اســت. قاضــی کــه ماهیانــه 10 میلیون 
تومــان حقــوق می گیــرد، در پرونــده چنــد هزار 
میلیــاردی چگونــه باید در مقابل پیشــنهادات و 
وسوســه ها تــاب بیــاورد. قاضی دادگســتری به 
هیچ عنوان نباید دغدغــه معاش، تامین اجاره 
مســکن و مخــارج و هزینه های یومیــه زندگی را 
داشــته باشــد. در ایــن خصــوص امــام علی)ع( 
خطــاب به مالک اشــتر در نامــه 53 نهج الباغه 
می فرمایــد در پرداخــت مــال به قاضی گشــاده 
دســت باش، آن مقدار کــه نیازش را برطرف کند 

و احتیاجش به مردم کم شود.
کوهپایــه زاده افــزود: موضــوع دیگــر تامین 
بــرای  توجــه  قابــل  منزلــت  و  جایــگاه  و  شــأن 
قضــات اســت، یعنی قاضــی دادگســتری از نظر 
شــخصیتی، روحی و روانی باید احساس منزلت 
کنــد. حضــرت امیر بــاز در این خصــوص خطاب 
به مالک اشــتر می فرمایند آنچنــان مقام قاضی 
را نــزد خود باال ببر تــا از نزدیکانت احدی از نفوذ 
به او طمع ننماید و از ضایع شدن توسط مردم 
نزد تو در امان باشــد. یکی دیگر از موارد بســیار 
مهم برای جلوگیری از فســاد در دستگاه قضایی 
در خصــوص نحــوه جــذب و مکانیســم انتخاب 
قضات است که باید بر اساس ماک های عینی، 
واقعــی و مبتنی بر شایســته ســاالری و تعهد و 
تخصــص افــراد این امــر صــورت بگیــرد، هم به 
لحاظ جذب قضات و هم در خصوص انتصابات، 

نقل و انتقال و ارتقاء قضات.
وی افــزود: در ایــن زمینــه وضعیــت مالــی و 
معیشــتی و جایــگاه اجتماعــی قضــات بایــد به 
گونه ای باشــد کــه نخبگان و برترین های رشــته 
حقوق متقاضی ورود به عالم قضاوت و شــرکت 
در آزمــون قضــاوت باشــند. حضــرت علــی علیه 
الســام در ایــن خصــوص می فرمایــد از میــان 
مــردم برتریــن افــراد را بــرای قضــاوت برگزین و 
در زمینــه انتخــاب قاضی از هر جهــت دقت کن، 
دقتی بلیغ و رســا. یکی از بسترها و ساختارهای 
فسادزا در درون قوه قضاییه می تواند موضوع 
چگونگی ارجاع پرونده به شــعب قضایی باشد. 
هــر چقــدر از اعمال نظــر نیروی انســانی در این 
خصــوص کاســته شــود و نحــوه ارجــاع پرونده 
به شــعب بر اســاس معیارها و اصول مشخص 
باشــد، میــزان فســاد کمتــر خواهد شــد. بعضا 
تبانی بین واحد ارجاع پرونده با شــعبه و قاضی 
مربوطــه می توانــد پرونده را از مســیر انحراف و 

عدالت خواهی خارج سازد.
دیگــر  موضــوع  داد:  ادامــه  زاده  کوهپایــه 
نحــوه ارجــاع پرونــده بــه کارشناســان رســمی 
دادگســتری اســت. در برخــی از پرونده هــا نظــر 
کارشناس رسمی دادگســتری مبنای صدور رای 
قــرار می گیرد و این نظریه بســیار مهــم و حیاتی 
و سرنوشــت ســاز اســت. مطابق قانــون، ارجاع 
پرونده و انتخاب کارشــناس رســمی دادگستری 
بایــد بــر اســاس قرعه انجام شــود کــه اغلب در 
ایــن خصوص انتخاب کارشناســان به قید قرعه 
نیســت و مرجــع قضایــی خــود شــخصًا انتخاب 
می کنــد. بایســتی مکانیزمــی طراحــی شــود که 
انتخــاب کارشــناس مطابــق قانون و بر اســاس 

اراده خارج از مرجع قضایی انجام پذیرد.
ایــن وکیــل دادگســتری ادامــه داد: از دیگــر 
فســادخیز،  بســترهای  و  فســاد  گلوگاه هــای 
رشــد و گســترش موسســات حقوقــی غیرمجاز 
اســت کــه در نقــش دالل و کار چــاق کــن عمل 
می نمایــد. برخــورد جــدی با این موسســات نیز 
می تواند زمینه بروز فساد را در دستگاه قضایی 
کاهش دهد. نکته مهم دیگر که می تواند بســتر 
وقــوع فســاد را در دســتگاه قضایــی گســترش 
غ  دهــد ورود غیــر ضابطه منــد داوطلبــان و فار
التحصیان رشــته حقوق به عرصه وکالت است. 
هجوم وکای کم ســواد که براساس معیارهای 

غیرعلمــی انتخــاب و امــکان اخذ پروانــه وکالت 
را پیــدا می کننــد، ضربــه مهلکــی به عدالــت و از 

موجبات گسترش فساد است.
وی ادامه داد: شــفافیت در فرایند رســیدگی 
قضایی و علنی بودن جلسات محاکمه و امکان 
بررســی آرای صــادره بــا محــک علمــی جامعــه 
حقوقی از جمله اســاتید دانشگاه و وکا و سایر 
قضات، روند رســیدگی را در اتاق شیشه ای قرار 
می دهــد کــه امــکان بــروز فســاد در آن کاهش 
می یابــد. هیــچ راز مگــو و نکته پنهانــی جز آنچه 
کــه در صراحت قوانین درج شــده در یک فرایند 
رسیدگی قضایی نباید وجود داشته باشد و این 
امر باید تحت نظــارت مراجع ذی صاح از جمله 
خبرنــگاران و رســانه ها و نهادهــای مــردم نهــاد 
باشد که زمینه بروز فساد را کاهش خواهد داد؛ 
هرچند قوه قضاییه قوه ای مســتقل اســت اما 
این اســتقال به معنای عدم مسوولیت و عدم 

پاسخگویی نیست.
کوهپایــه زاده افــزود: موضــوع دیگــر مرتبط 
بــا اســتقال دســتگاه قضایــی، عــدم مداخلــه 
سیاســی در فرآیند قضایی اســت. قــوه قضاییه 
باید مصون از جهت گیری های سیاسی و جناحی 
باشد. نظام قضایی در انتصابات و ترفیعات باید 
ضابطه مند و براســاس شایسته ساالری اقدام 
کند و قاضی نباید به مقام قضایی ارشد خود یا 
به مقام سیاســی منصوب کننده خود وام دار و 

مدیون باشد.
نکتــه  کــرد:  تاکیــد  دادگســتری  وکیــل  ایــن 
بســیار مهــم دیگــر در خصــوص حفظ ســامت 
و جلوگیــری از بــروز فســاد در دســتگاه قضایــی 
کــه در فرمایشــات حکیمانــه رهبــر انقــاب هم 
مــورد توجه ویژه قرار گرفــت، بحث عدم دخالت 
بــه  اســت،  قضایــی  پرونده هــای  در  ضابطیــن 
خصــوص ضابطینی کــه دارای تریبون و رســانه 
هســتند. بایــد حد و مرز مشــخصی بیــن مرجع 
قضایــی و وظایــف ضابــط تحت امر وی ترســیم 
گــردد و در ایــن خصــوص دســتگاه قضایی باید 
از قضات شــجاع و مســتقل خــود در برابر برخی 
از ضابطیــن کــه از اقتــدار باالیــی هم برخــوردار 
هســتند، اقــدام الزم را انجــام دهــد. بازپــرس 
جــوان و مســتقل بایــد ایــن اطمینــان خاطــر را 
داشــته باشد که دستگاه قضایی از او در مقابل 
ضابطیــن صاحــب قــدرت کــه بعضــا نهادهــای 
امنیتــی و اطاعاتــی هــم هســتند، از حمایــت 

برخوردار است.
وی افــزود: همزمــان با مبارزه بــا گلوگاه ها و 
ساختار های فســاد زا، مراجع قانونی ذی صاح 
هم باید به وظایف نظارتی و حفاظتی خودشان 
قوی تر و به روزتر عمل کنند. دادسرای انتظامی 
قضــات، دادســرای رســیدگی به جرایــم کارکنان 
دولــت، حفاظــت اطاعات قوه قضاییــه، دیوان 
عالــی کشــور وظیفــه قانونــی نظارت بر حســن 
اجرای قوانین و جلوگیری از بروز فساد و برخورد 

قاطع و قانونی با مفسدین را بر عهده دارند.
ســامت  گفــت:  پایــان  در  زاده  کوهپایــه 
دســتگاه قضایــی ضامن ســامت ســایر نهادها 
و ارکان قــدرت و نظــام اداری اســت و اعتمــاد و 
اطمینــان مردم بــه دســتگاه قضایــی، باالترین 
سرمایه اجتماعی است و خوشبخت آن جامعه 
ای اســت که از دســتگاه قضایی ســالم و مقتدر 
برخــوردار اســت. اگــر قرار بــر مبارزه ریشــه ای و 
اصولــی بــا مظاهر و بواطن فســاد و بســترهای 
فسادخیز در دســتگاه قضایی است باید فرصت 
ذی قیمت و بی بدیل کنونی را مغتنم شــمرد، از 
ایــن حیث که هم زعامــت دســتگاه قضایی بر 
عهده شــخصی اســت که بر همه نقاط ضعف 
و قوت دســتگاه قضا اشــراف دارد و بر مبارزه 
جــدی بــر فســاد تاکیــد می کند و هــم این امر 
مــورد تاکید جدی رهبــر معظــم انقاب واقع 

است. شده 

کوهپایه زاده
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با حضور در سازمان صنایع هوایی صورت گرفت؛

بازدید امیر آشتیانی از مراحل تولید 
جت آموزش پیشرفته یاسین

جهان:  و  ایران  گروه  سپهرغرب، 
صنایع  سازمان  در  حضور  با  دفاع  وزیر 
مراحل  از  مسلح،  نیروهای  هوایی 
آموزش  جت  ساخت  و  تولید  طراحی، 

پیشرفته »یاسین« بازدید کرد.
در  آشــتیانی  محمدرضــا  ســرتیپ  امیــر 
وزارت  زیرمجموعه هــای  از  بازدیــد  راســتای 
دفــاع و پشــتیبانی نیروهــای مســلح و پیگیری هــای مجدانــه 
برای به ثمر رســیدن پروژه هــای تحقیقاتی و تولیــدی با حضور 
در ســازمان صنایــع هوایی نیروهای مســلح، از مراحل طراحی، 

تولید و ساخت جت آموزش پیشرفته »یاسین« بازدید کرد.
امیر آشتیانی در جریان این بازدید گفت: تولید جت آموزشی 
یاســین، با توجه به ماموریتــش در حوزه آموزش خلبانان، هم 

افزایی و همکاری همه ارکان وزارت دفاع را می طلبد.

خطرناک ترین سناریوی پیش روی 
رژیم صهیونیستی در 

دریای مدیترانه
جهان:  و  ایران  گروه  سپهرغرب، 
به  اشاره  با  عطوان  عبدالباری 
رژیم  و  حزب اهلل  میان  درگیری  احتمال 
اخیر  تجاوزات  نتیجه  در  صهیونیستی 
از  لبنان،  سرزمینی  آب های  به  تل آویو 
خطرناک ترین سناریوی پیش روی رژیم 

صهیونیستی رونمایی کرد.
تحلیلگــر عرب در جدیدترین یادداشــت خــود در روزنامه 
رأی الیوم نوشــت: هنگامی که هفته گذشته در جریان سفرم 
بــه لبنان با یکی از مقامات ارشــد لبنانی نزدیک به حزب اهلل، 
دیدار کردم، از او پرسیدم که چه زمانی انتظار دارید که سید 
حســن نصــراهلل، دبیر کل حــزب اهلل، تهدیدات خــود را عملی 

کند؟
وی با اشــاره بــه احتمال درگیــری نظامی میــان حزب اهلل 
دریــای  در  کاریــش  گازی  میــدان  در  صهیونیســتی  رژیــم  و 
مدیترانه، نوشــت: مقام نزدیک به حزب اهلل در پاســخ به من 
گفت که هدف قرار دادن کشــتی متعلق به رژیم صهیونیستی 
با اســتفاده از موشــک های مقاومت، فرآیندی بســیار ساده 
اســت که نیاز به آمادگی زیادی ندارد، ما می توانیم با شــلیک 
یک موشــک بــه عنوان هشــدار، کشــتی مذکــور را مجبور به 
فــرار کنیم، امــا مقاومت در حال آماده شــدن بــرای اقدامی 
بزرگ تر و وســیع تر از انهدام یک کشــتی یا مجبور کردن آن به 
فرار اســت! وقتی توضیح بیشــتری از وی خواســتم، لبخندی 
زد و گفــت: فقــط باید منتظــر بمانید، زیرا شــگفتی ها بزرگ تر 

از آن چیزی اســت که تصور می کنید!
عبدالبــاری عطــوان در ادامــه بــا اشــاره بــه اعتــراف روز 
گذشــته ارتــش رژیــم صهیونیســتی بــه نفــوذ موفــق یــگان 
دریایی حزب اهلل لبنان به داخل تأسیســات و اماکن حساس 
دریایی این رژیم، افزود: با توجه به ســوابق گذشته در زمینه 
تحویل موشــک های ضــدزره کورنیت به حــزب اهلل لبنان، من 
تحویــل موشــک های یاخونت به این جنبــش لبنانی را دور از 
ذهن نمی دانم. شــاید بســیاری از ما جزئیات زیادی را درباره 
جنــگ 33 روزه علیــه لبنــان در ســال 2006 بــه یاد نداشــته 
باشــیم، اما به خوبی ســخنان ســید حســن نصراهلل در زمان 
اصابت موشــک به کشــتی صهیونیســتی در دریای مدیترانه، 
را بــه یــاد داریم تــا جایی که حتــی فراموش کردن آن بســیار 

دشوار است.
وی همچنیــن نوشــت: ایــن رخــداد در آن زمــان موجــب 
ایجــاد حیــرت و ســردرگمی شــدید در بیــن ســران نظامــی و 
سیاســی رژیم صهیونیســتی شــد. این صحنه که در خاطره ها 
حــک شــده اســت، ممکن اســت در روزهــای آینده با شــدت 
بیشــتری تکرار شــود، به ویژه اینکه پاســخ رژیم صهیونیستی 
به درخواست های لبنان در ارتباط با مذاکرات دریایی، دلگرم 
کننــده نبوده اســت و به نظر می رســد رژیم صهیونیســتی در 
نظر دارد در این مســاله با وقت کشی اهداف اصلی خودش 

را دنبال کند.
تحلیلگــر برجســته عــرب در ادامــه نیروهــای ویــژه تیــپ 
»رضــوان« حــزب اهلل لبنــان کــه متشــکل از نیروهــای زبــده 
کماندویی و یگان های دریایی آموزش دیده و مســلح است، 
را یــک نگرانی جدی برای رژیم صهیونیســتی دانســت و گفت: 
قریــب به اتفــاق لبنانی ها در حال حاضر اســتفاده از زور را در 
مقابله با تجاوزات دریایی رژیم صهیونیســتی، تأیید و حمایت 

می کنند. 
لبنانی هــا قطعــًا زیــر بــار ایــن تحقیــر نخواهند رفــت. اگر 
تــل آویو بــه خواســته های عادالنه لبنــان برای حفــظ و بهره 
بــرداری از منابع نفتی و گازی اش در دریای مدیترانه، پاســخ 
ندهند، چهار ســناریوی احتمالی وجــود خواهد که یک منبع 
نزدیــک بــه حزب اهلل نیز آن را تأیید کرده اســت؛ اول: بمباران 
ســکوهای اســتخراج نفــت و گاز رژیم صهیونیســتی در شــرق 
دریــای مدیترانــه، دوم: هدف قــرار دادن ناوچــه ارتش رژیم 
صهیونیســتی مســتقر در نزدیکــی آب هــای ســرزمینی لبنان، 
ســوم: اعزام نیروهای زبده دریایی از تیپ رضوان، برای ضربه 
زدن به ســواحل و بنــادر رژیم صهیونیســتی و انجام عملیات 
تــکاوری شــهادت طلبانــه، چهارم: شــعله ور کــردن آتش یک 
جنــگ منطقه ای کــه در آن همه اضاع محــور مقاومت علیه 

رژیم صهیونیســتی به طور یکپارچه وارد عمل شــوند.
عطــوان در پایــان تاکیــد کرد: ســید حســن نصــراهلل چند 
ســال پیش از صهیونیست ها خواســته بود، شنا کردن را یاد 
بگیرنــد چون شــنا در دریــا تنها راهکار آنها بــرای زنده ماندن 
در صــورت آغــاز جنگ جدید اســت، اما با نگاهــی به تحوالت 
اخیــر در دریای مدیترانه و احتمال شــروع درگیری نظامی در 
آینــده نزدیک، دیگر دریا هم گزینه امنی برای صهیونیســت ها 

نخواهد بود، اهلل اعلم!

ایران و جهان

و  ایران  گروه  سپهرغرب، 
که  است  سالی  چند  جهان: 
کنکور،  برگزاری  با  همزمان 
و  خرید  یا  رفتن  لو  موضوع 
دفترچه ها  و  سؤاالت  فروش 
یکی  به  مجازی،  فضای  در 
کنکور  اصلی  حاشیه های  از 
تبدیل می شود. حاشیه هایی که پس از تکذیب  
نهایت  در  آزمون  این  برگزاری  متولیان  سوی  از 
 1401 کنکور  می گیرد.  خود  به  واقعیت  رنگ 
تعدادی  و  نماند  بی نصیب  حواشی  این  از  نیز 
و  خرید  به  اقدام  مجازی  فضای  در  کانال ها  از 
با  همزمان  سؤاالت،  دفترچه  انتشار  و  فروش 

برگزاری آزمون کردند.
در حالی چهار روز گذشته فضای علمی کشور 
درگیــر تب و تاب برگــزاری پنجاه و دومین آزمون 
سراســری ورود به دانشــگاه ها و مراکز آموزشی 
بود که بروز حواشــی "تقلب و لو رفتن سؤاالت" 
برای پرتقاضاترین رشــته های ایــن آزمون یعنی 
گــروه علوم تجربــی نگرانی ها و ابهامــات زیادی 
خصــوص  بــه  جامعــه  عمومــی  اذهــان  در  را 
داوطلبان این رشــته های پرطرفدار دانشــگاهی 

ایجاد کرد.
اگر چــه بازار تقاضــا برای ورود به رشــته های 
علــوم پزشــکی بــه ویــژه ســه رشــته پرطرفــدار 
یعنی "پزشــکی"، "دندانپزشــکی" و "داروسازی" 
در ایــران طــی چنــد ســال اخیــر رونــق گرفتــه و 
تقریبــا بیــش از نیمــی از داوطلبــان بــا امیــد و 
انگیزه پذیرش در این رشــته ها در کنکور شرکت 
می کنند؛ اما نگاهی به تاریخچه این آزمون ملی 
در ایــران نشــان می دهد رشــته "پزشــکی" قبل 
از انقــاب نیــز جــزو اولیــن رشــته های پرطرفدار 
در کشــور محســوب می شــده و نخســتین بــار 
در دانشــکده پزشــکی دانشــگاه تهران به دلیل 
تعداد زیــاد متقاضیان امتحانی برای پذیرش در 
این رشــته به طــور هماهنگ برگزار شــد. پس از 
آن دانشکده های حقوق و فنی نیز برای پذیرش 
در رشته های خود امتحان ورودی برگزار کردند.

شــرایط چنین بود که اغلــب متقاضیان ورود 
به دانشــگاه ابتدا در امتحان دانشکده پزشکی 
شــرکت می کردند و اگر قبول نمی شــدند سراغ 
باقی رشــته ها و دانشکده ها می رفتند. در واقع 
ســال ها وضعیت بــر همین منوال بــود تا اینکه 
در ســال 1341 قرار شــد امتحانی سراسری برای 
ورود داوطلبــان هر رشــته به دانشــگاه ها برگزار 

شود.
ایــن آزمــون سراســری یــک نکتــه داشــت و 
مشــکل ایــن بــود کــه متقاضیــان بایــد بارها از 
سراســر ایــران بــه تهــران و ســایر شــهرها ســفر 
دانشــکده  هــای  امتحانــات  در  تــا  می کردنــد 
مختلــف شــرکت کنند. بــرای رفع این مشــکل و 
با ایــده برگــزاری امتحانی بــا کیفیــت باالتر برای 
تعییــن دقیق  تر ســطح علمــی افراد نخســتین 
امتحان سراســری دانشــگاه  ها یا همــان اولین 

کنکور ایران در سال 1342 برگزار شد.
در همیــن راســتا بــه دنبال توســعه آزمون 
ســنجش  ســازمان  دانشــگاه ها،  در  ورودی 
آموزش کشــور در سال 1347 با عنوان "مرکز 
آزمون شناســی ایــران" بــا هدف تعییــن نحوه 
گزینش دانشــجویان برای ورود به دانشگاه ها 
ایــران  آمــوزش عالــی  توســط وزارت علــوم و 
بــا   1354 تأســیس شــد. در نهایــت در ســال 
گســترش  و  دانشــجویان  تعــداد  افزایــش 
دانشــگاه های داخــل ایــران، این ســازمان به 
ســه حــوزه معاونت فنــی و پژوهشــی، اجرایی 
و نظــارت بر امور دانشــگاه ها گســترش یافت 
و تــا ســال 1360 بــا همیــن تشــکیات بــه کار 
8 ســاله  انحــال  از  پــس  و  داد  ادامــه  خــود 
ایــن ســازمان در فروردیــن مــاه ســال 1368، 
تشــکیات ســازمان ســنجش آمــوزش کشــور 
بــا ســه معاونــت اجرایــی، فنــی و پژوهشــی و 
و  اداری  امــور  بــه تصویــب ســازمان  گزینــش 
اســتخدامی رســید و در تاریــخ 28 مهــر 1368 
بــه  نیــز  شــرح وظایــف و پســت های مصــوب 
ســازمان ابــاغ شــد تــا ایــن ســازمان بتوانــد 
ســازماندهی  بــا  را  ملــی  و  بــزرگ  آزمون هــای 

بزرگتــر و منظم تر برگزار کند.
در حــال حاضــر فعالیــت ســازمان ســنجش 
آمــوزش کشــور بــر ســه بخــش جــذب ورودی 
برگــزاری  عالــی،  آمــوزش  مختلــف  مقاطــع 
بخــش  و  اســتخدامی  و  حرفــه ای  آزمون هــای 
ارزشــیابی متمرکــز اســت و ایــن ســازمان طــی 
حــدود نیم قــرن فعالیت خود توانســت عنوان 
امین ترین و مورد اعتمادترین ســازمان ها را در 
بین مردم به دست بیاورد و از سرمایه اجتماعی 

باالتری برخوردار باشد.

نام  به  سرمایه ای  و  سنجش  سازمان   
"اعتماد اجتماعی"

بررســی ها در ســال های 90 تــا 95، ســازمان 
ســنجش آمــوزش کشــور را جــزو ســازمان های 
مــورد اعتمــاد مــردم معرفــی کــرد کــه از پایگاه 
اجتماعــی خوبــی بیــن عمــوم برخــوردار بــود. 
ایــن ســازمان در حالی همــواره شــعار "عدالت 

مدیریتــی  مختلــف  دوره هــای  در  را  محــوری" 
کــه  داده  قــرار  خــود  فعالیت هــای  ســرلوحه 
ســال های اخیر با حواشــی زیــادی در مهم ترین 
مواجــه  خــود  آزمون هــای  حســاس ترین  و 
شــده اســت. ضمن اینکــه اظهارنظــر و واکنش 
مســئوالن این ســازمان حاکــی از ظهــور پدیده 
ای بــه نام "تقلــب" در فرایند برگــزاری مهمترین 

آزمون این سازمان یعنی کنکور است.
بــه گونه ای که طی چند ســال اخیر موضوع 
لو رفتن سؤاالت و دفترچه های کنکور در فضای 
مجازی هر ساله با نزدیک شدن به زمان برگزاری 
کنکور، مطرح می شــود و ما شــاهد رشــد قارچ 
گونــه انــواع شــبکه ها، ســایت ها و کانال هــای 
فــروش ســؤاالت کنکــور و یــا ادعــای لــو رفتــن 

سؤاالت این آزمون سرنوشت ساز هستیم.

 تقلب های سریالی در کنکور
اولیــن بــار در کنکــور ســال 99 بــود کــه واژه 
فضــای  در  ســؤاالت"  ســتد  و  "داد  و  "تقلــب" 
مجازی به طور صریح مطرح شــد؛ سال گذشته 
نیــز روز اول برگــزاری کنکــور و در حالیکــه تــازه 
بخــش عمومی کنکور هنر به پایان رســیده بود 
ناگهان تصاویری در فضای مجازی منتشــر شــد 
که حاوی همان ســؤال های دفترچــه آزمون در 

حال برگزاری بود.
این تصاویر چنان با سرعت در فضای مجازی 
منتشــر شــد که در کمتر از یک ساعت به موجی 
نگران کننده بــرای والدین نگران و کنکوری های 
مضطرب بدل شــد و اینکه نکند سؤاالت کنکور 
99 واقعا لو رفته باشد. این نگرانی و تماس های 
بیش از حد والدین با ســازمان سنجش آنچنان 
زیــاد بود که ســخنگوی این ســازمان را وادار به 

واکنش کرد.

 لو رفتن سئواالت کنکور 99
فاطمه زرین آمیزی ســخنگوی وقت سازمان 
ســنجش آموزش کشــور بــا تایید ایــن موضوع 
گفــت: یکــی از داوطلبــان گــروه آزمایشــی هنــر 
موفــق به بــردن گوشــی همراه خود به جلســه 
آزمون شــد و بخشــی از ســؤاالت ایــن آزمون را 
در شــبکه های اجتماعــی منتشــر کــرده اســت. 
ایــن داوطلــب در بیمارســتان طالقانــی آزمــون 
مــی داد که با سوءاســتفاده از عوامل اجرایی و 
شــرایط کرونایی خود توانسته بود بعد از پایان 
آزمون دروس عمومی از ســؤاالت عکس بگیرد 

و منتشر کند.
ســخنگوی وقت ســازمان ســنجش آموزش 
کشــور بــا اشــاره بــه دســتگیری فــرد متخلف و 
منتشر کننده سؤاالت کنکور هنر، تاکید کرد: اگر 
چه ایــن داوطلب اظهار کرده اســت قصد تقلب 
نداشــته، اما در حــال حاضر به محاکــم قضایی 
معرفــی شــده و مجــازات پیش بینــی شــده در 
قانون شــامل جزای نقــدی از 10 میلیون ریال تا 
یــک میلیــارد ریال یــا حبس از یک تا پنج ســال یا 
هر دو مجازات در خصوص او اجرا خواهد شد و 
این سازمان برای این گونه افراد تقاضای اجرای 

باالترین حد مجازات را دارد.
امــا ماجــرا بــه همین جا ختــم نشــد و در روز 
دوم کنکور سراسری نیز در حالیکه هنوز ساعتی 
از شــروع کنکور سراســری داوطلبان گروه علوم 
انســانی و گــروه علــوم ریاضی نگذشــته بود که 

در فضــای مجازی تصویــر صفحات دفترچه های 
کنکــور منتشــر شــد و برخــی کانال هــا مدعــی 

شدند که سؤاالت کنکور لو رفته است.
انتشــار ایــن تصاویــر باعــث شــد تا بــار دیگر 
ســازمان ســنحش واکنــش نشــان دهــد. زرین 
ســنجش  ســازمان  وقــت  ســخنگوی  آمیــزی، 
آموزش کشــور درباره تصاویری که برای بار دوم 
در فضــای مجازی منتشــر شــده بــود، گفت: در 
حــال حاضر صحت یا عدم صحــت این عکس ها 
آمــوزش  ســنجش  ســازمان  حفاظــت  توســط 
کشــور در دســت بررســی اســت و نتیجــه آن را 

اطاع رسانی خواهیم کرد.
وی در اظهار نظــری دیگر تاکید کرد: حفاظت 
آزمــون ســازمان ســنجش آمــوزش کشــور بــا 
همــکاری دســتگاه های امنیتــی و انتظامــی در 
اســتان های فــارس و یکی از اســتان های غربی 
دو تیم را دســتگیر کردند که برای ارســال عکس 
از حوزه هــای امتحانی برنامه ریــزی کرده بودند 
کــه در تهــران نیــز دو نفــر شناســایی شــده اند 
کــه بــه زودی دســتگیر خواهند شــد. براســاس 
بررسی های به عمل آمده اصوًال هدف این افراد 
از ارســال عکس، تقلب نیست بلکه القای شبهه 

در آزمون است.

 حواشی کنکور 1400
این حواشــی قبل از برگــزاری پنجاه و یکمین 
از  تعــدادی  و  شــد  مطــرح  نیــز   )1400( کنکــور 
کانال هــا در فضــای مجــازی اقــدام بــه خریــد و 
فروش سؤاالت جعلی کنکور کردند به طوری که 
ســقف و کف قیمت های اعامی این کانال ها تا 
چندین میلیون نیز اعام شد. اما در نهایت عده 
ای داوطلب از خرید این ســؤاالت متضرر شدند 
و تعــدادی از باندهای فروش ســؤاالت توســط 
نیروهــای انتظامــی و بــا همکاری دســتگاه های 

نظارتی و اطاعاتی کشور دستگیر شدند.
در ایــن رابطــه ســردار وحیــد مجیــد رئیــس 
پلیــس فضــای تولیــد و تبــادل اطاعــات ناجــا 
گفــت: در رصــد پیش دســتانه فضــای ســایبر در 
بیش از 100 کارگروه اســتانی و شهرســتانی طی 
ایــام منتهــی بــه برگزاری کنکور سراســری ســال 
1400، تعــداد زیادی ســایت و تارنما که اقدام به 
فعالیــت مجرمانــه در این خصــوص می کردند، 

مورد شناسایی قرار گرفتند.
وی در ادامه از شناســایی و دســتگیری بیش 
از 20 نفــر از مجرمــان در کشــور کــه بــا تبلیغات 
دروغیــن و کاذب مدعی فروش ســؤاالت کنکور 
سراسری ســال 1400 پیش از برگزاری آن بودند، 
علیــه  قضائــی  اقــدام  کــرد:  اظهــار  و  داد  خبــر 
تعــدادی از مجرمــان دیگــر نیز در ایــن حوزه در 

جریان است.
بحث فروش سئوالت و تقلب در کنکور 1400 
تــا جایی پیش رفت کــه وزارت اطاعات با صدور 
اطاعیه ای تاکید کرد؛ در راســتای حفظ سامت 
و آرامــش روانی خانواده هــای داوطلبان آزمون 
سراســری ورود بــه دانشــگاه ها و مراکــز علمــی 
کشــور، بــا اشــراف اطاعاتــی ســربازان گمنــام 
امــام زمان، تحرکات چند شــبکه کاهبرداری که 
در زمینــه عرضه و فروش ســؤاالت غیــر واقعی 
بــا  داشــتند،  فعالیــت   1400 سراســری  آزمــون 
هماهنگــی دســتگاه قضایی شناســایی و مورد 
برخــورد قــرار گرفتــه و تعــدادی از ســودجویان 

شبکه ای دستگیر شدند.
در همین رابطه دکتــر ابراهیم خدایی رییس 
وقــت ســازمان ســنجش آموزش کشــور ضمن 
تاکیــد جــدی در برخورد با کاهبــردارن در زمینه 
فروش ســؤاالت کنکور، گفت: بــرای جلوگیری از 
تخلــف و رعایــت حفاظت از آزمــون، کمیته ای با 
حضور مجموعه دادســتانی، تشــکیل شــد و با 
هماهنگی هــای صــورت گرفته در ایــن کمیته با 
موضــوع برخــورد جدی با کاهبــرداری در زمینه 

فروش سؤاالت کنکور تصمیم گیری شد.
وی در ادامه تصریح کرد: تمام موارد مربوط 
بــه فــروش ســؤاالت کنکــور کاهبرداری اســت 
و شــگرد کاهبــرداران ایــن اســت کــه ابتــدا 50 
درصــد پــول را از داوطلب دریافت کــرده و اعام 
می کننــد که مــا به ســؤاالت دسترســی داریم و 
پس از انتشــار ســؤاالت، 50 درصــد باقی پول را 
دریافــت می کنیم؛ در صورتــی که پس از دریافت 
50 درصد پول اولیه، تماس ها قطع می شــود و 
آنها حتی نمی توانند جلد دفترچه کنکور ما را به 

داوطلبان برسانند.
خدایــی بــا بیــان اینکــه یکســری از عوامــل 
کاهبــرداری فروش ســؤاالت کنکور شناســایی 
شــده اند، افزود: با آنها برخورد شــده و طبیعتا 
برخوردهــای بیشــتری بــا توجه بــه گزارش های 
رســیده بــا ایــن افــراد می شــود. بــه داوطلبان 
اطمینــان می دهــم کــه تحــت هیــچ شــرایطی 
ســؤال کنکور قبل از جلســه به بیــرون نیامده و 
داوطلبان مطمئن باشــند کاهبــردار نمی تواند 
ســئوالی بدهــد چــرا کــه حتــی نمی توانــد روی 

دفترچه را هم کپی کند.

 پرونده های بی سرانجام
تقلــب  بــروز  و  ســؤاالت  فــروش  پدیــده 
ســوی  از  حالــی  در  گذشــته  ســال  کنکــور  در 
تکذیــب  ســنجش  ســازمان  وقــت  مســئوالن 
شــد کــه در برخــی مــوارد ادعا می شــود هنوز 
پرونده های شــبهه  دار تعداد زیادی از پذیرفته 
شــدگان رشــته های پرطرفــدار علــوم تجربــی 
بــدون تعییــن تکلیــف و بــا وســاطت تعدادی 
شــورای  مجلــس  نماینــدگان  و  مســئوالن  از 
اســامی مختومه اعام شده و این داوطلبان 
یکســال اســت در پرطرفدارتریــن صندلی های 

دانشــگاه تحصیل می کنند.
انتظــار می رفــت کنکــور 1401  کــه  در حالــی 
بــه دلیــل تغییراتــی کــه در دفترچــه ســؤاالت و 
پاســخنامه ها صــورت گرفتــه بــود، بــا کمتریــن 
حاشــیه برگزار شــود در عیــن نابــاوری و تعجب 
ایــن آزمــون بــه یکــی از تاریک تریــن آزمون های 
سراســری تبدیل شــد و این موضوع درعاوه بر 
انعــکاس در شــبکه های اجتماعــی، بــا واکنش 
برخــی مطبوعــات نیز مواجه شــد؛ بــه طوریکه 
برخــی روزنامه هــا خواســتار برخــورد جــدی بــا 
مسببان این امر و استعفای مسئوالن سازمان 

سنجش آموزش کشور شدند.
ماجــرای کنکــور امســال از ایــن قرار بــود که 
در آزمــون رشــته های تحصیلــی هنــر، ریاضــی و 
انســانی، ســئواالت برخاف ســال های گذشــته 
پس از پایان آزمون و به صورت رســمی دراختیار 
عموم داوطلبان قرار نگرفت، اما درمورد آزمون 
تجربــی برخــی مدعــی هســتند کل ســئواالت 
عمومــی و اختصاصی کنکور تجربی در ســاعت 

9:49، یعنــی چند دقیقه پــس از توزیع دفترچه 
اختصاصــی شــماره 2، روی یکــی از کانال هــای 
تلگرامــی قــرار داده شــد. در این فایــل دفترچه 
اختصاصی شماره 3 که هنوز در آن زمان توزیع 

نشده بود نیز وجود داشته است.
در همین حال برخی منابع در فضای مجازی 
ادعای تقلب گســترده 25 هــزار نفر از داوطلبان 
تجربی را مطرح کردند که البته رییس ســازمان 
ســنجش شــب گذشــته با حضور در یــک برنامه 
تلویزیونــی ضمن رد ادعای مطرح شــده درباره 
تقلب گســترده در کنکور تجربــی، اذعان کرد که 
با تعداد 480 نفر از متخلفان این آزمون برخورد 

شده و برای آنها پرونده تشکیل شده است.
ســازمان  رئیــس  پورعبــاس  عبدالرســول 
ســنجش آموزش کشــور در این زمینــه گفت: با 
تمهیدات اندیشیده شده با استفاده از دستگاه 
آشکارســاز موبایل بسیاری از داوطلبان متخلف 
در ایــن آزمــون کــه ابــزار الکترونیــک بــه همــراه 
داشــتند شناســایی شــدند و بــرای آنهــا پرونده 

تشکیل شده است.
رییس ســازمان ســنجش پیــش از ایــن و در 
جریــان بازدیــد وزیر علوم از ســازمان ســنجش 
آموزش کشــور در کــرج نیز گفته بــود: همکاری 
خــوب وزارت اطاعــات، نیــروی انتظامی، ســپاه 
و تمامــی ارگان هــای امنیتــی و حفاظتــی باعث 
شــد تاکنــون 10 گــروه فعــال در زمینــه فــروش 

سؤال های جعلی کنکور دستگیر شوند.

 سخن آخر
خبــر لــو رفتــن و فــروش ســئواالت کنکــور 
پدیــده نامیمونــی اســت کــه طــی چنــد ســال 
و  شــده  ســنجش  ســازمان  گیــر  دامــن  اخیــر 
عمومــی  اذهــان  در  را  ابهاماتــی  امــر  همیــن 
مطــرح کــرده اســت. اینکــه چگونــه می شــود 
در یکــی از مهم تریــن و امن تریــن آزمون هــای 
سراســری ایــران تقلبی تــا این حد ســاماندهی 
شــده و گســترده رخ بدهــد؟ چگونه می شــود 
دفترچــه پلمــب شــده ســؤاالت کنکــور قبــل از 
برگزاری آزمون در دســت عده ای ســودجو قرار 
می گیرد؟ چگونه علیرغم هماهنگی و همکاری 
تمامی دســتگاه های امنیتــی همچنان عده ای 
ایــن تــوان را دارند به راحتی و بــه صورت علنی 
در فضــای مجــازی ســؤاالت کنکور را دســت به 
دســت کــرده و به فــروش برســانند؟ همچنین 
چــرا علیرغم افزایش اســتفاده از دســتگاه های 
در  بدنــی  بازرســی های  شــدت  و  ســنج  تقلــب 
کنکور امســال، که از ســوی ســازمان ســنجش 
ادعا شــده بود هنــوز تعــدادی متخلف موفق 
شده اند از برخی ابزارهای الکترونیکی استفاده 
و بــا کمــک همیــن ابزارهــا عدالــت آموزشــی را 
نقض کــرده و اعتبار نیم قرن فعالیت ســازمان 

سنجش را زیر سؤال ببرند.
84 قانونــی در  بــا وجــود اینکــه در ســال 
مجلــس بــه تصویــب رســید که بر اســاس آن 
ســؤاالت  انتشــاردهندگان  و  فروشــندگان 
کنکــور و آزمون های نهایی مــورد تعقیب قرار 
قبیــل  از  ســنگینی  مجازات هــای  بــا  و  گرفتــه 
جریمه هــای میلیــاردی و حبس هــای طوالنی 
مواجــه خواهنــد شــد و ایــن قانــون از ســال 
85 به اجرا گذاشــته شده؛ اما این قانون آن 
گونه که باید نتوانســته جلوی ســودجویی ها 
بــه نظــر می رســد  و  بگیــرد  را  زمینــه  ایــن  در 
نظــارت و اجــرای قــوی قانون هــای موجــود، 
بتوانیــم  کــه  باشــد  ابــزاری  و  راهــکار  تنهــا 

کنکوری به دور از حاشــیه داشته باشیم.
گفتنــی اســت؛ بر اســاس آمار تخمینــی ارائه 
شــده ســاالنه بیــش از هــزاران میلیــارد تومان 
هزینــه کاس هــای کنکــور و همچنیــن خریــد و 
فروش ســؤاالت کنکور می شــود. قطعــا وقتی 
پــای چنیــن تجــارت پــر ســودی در میان باشــد 
شــاهد تخلفــات و کاهبرداری های گســترده در 
ایــن عرصه خواهیم بود. اگر چه طی ســال های 
اخیــر پدیده لــو رفتــن ســؤاالت و رواج تقلب در 
بیــن داوطلبان کنکور همپای رشــد شــبکه های 
ابزارهــای  و  الکترونیکــی  وســایل  و  مجــازی 
هوشــمند افزایــش یافتــه اســت امــا بــه نظــر 
می رسد ســازمان ســنجش آموزش کشور باید 
بــا پیــش بینی چنیــن اتفاقاتــی تمهیداتــی ویژه 
برای جلوگیری از سوء استفاده از این تکنولوژی 
انجــام دهــد چرا که بــروز چنیــن تخلفاتی عاوه 
بــر اینکه اجحــاف در حــق دانش آموزانی شــود 
که ســال ها تاش کرده اند تا بتوانند بر صندلی 
دلخــواه خــود در دانشــگاه تکیه بزننــد، اعتماد 
اجتماعــی بــه ســازمان ســنجش را نیــز کاهش 

می دهد.
اجرایــی  و  نظارتــی  مســئوالن  بنابرایــن 
ماننــد  ســازی  سرنوشــت  مهــم  آزمون هــای 
کنکور بــا اتخاذ سیاســت های و برنامه هایی در 
تامیــن امنیــت این آزمون بیــش از بیش تاش 
کننــد تا شــاهد تخلفات هر چند اندک از ســوی 
ســودجویان علم و دانش نباشــیم و از ســویی 
تاثیــر  تحــت  نیــز  داوطلبــان  سرنوشــت  دیگــر 
مقاصــد اقتصــادی عــده ای فرصت طلــب قــرار 

نگیرد.

امیر سرتیپ 
آشتیانی

کنکور

عبدالباری عطوان

؛ از انکار تا واقعیت تقلب و لو رفتن سؤاالت کنکور

وش ســئواالت کنکور پدیده نامیمونی اســت که طی چند ســال اخیر دامن گیر ســازمان ســنجش شــده و همین امر ابهاماتی را در  خبر لو رفتن و فر
اذهان عمومی مطرح کرده است. اینکه چگونه می شود در یکی از مهم ترین و امن ترین آزمون های سراسری ایران تقلبی تا این حد ساماندهی 
شــده و گســترده رخ بدهد؟ چگونه می شــود دفترچه پلمب شــده ســؤاالت کنکور قبل از برگزاری آزمون در دســت عده ای ســودجو قرار می گیرد؟ 
چگونــه علیرغــم هماهنگــی و همــکاری تمامــی دســتگاه های امنیتی همچنــان عده ای این تــوان را دارند بــه راحتی و به صــورت علنی در فضای 
وش برســانند؟ همچنین چرا علیرغم افزایش استفاده از دستگاه های تقلب سنج و شدت  مجازی ســؤاالت کنکور را دســت به دســت کرده و به فر

بازرسی های بدنی در کنکور امسال، که از سوی سازمان سنجش...


