
اسرائیل، بازیگر اصلی 
عدم احیای برجام

 در گفت وگو با محسن فایضی   بررسی شد

پایگاه اطالع رســانی دفتر مقام معظم رهبــری: حضرت آیت اهللا 
خامنه ای در اجرای بند یک اصل ۱۱۰ قانون اساســی، سیاست های 
کلــی برنامــه هفتــم را که پس از مشــورت با مجمع تشــخیص 
مصلحت نظام و با اولویت پیشرفت اقتصادی توأم با عدالت تعیین 
شده اســت، به سران سه قوه، رئیس مجمع تشخیص مصلحت و 

رئیس ستاد کل نیروهای مسلح ابالغ کردند...

ابالغ سیاست های کلی برنامه هفتم  با 
اولویت پیشرفت اقتصادی توأم با عدالت

از سوی  مقام معظم رهبری صورت گرفت

تومــان  ۱۰۰۰۰ صفحــه      ۱۲     ۴۳۷۴ شــماره  سال بیســتم         ۲۰۲۲ ســپتامبر   ۱۳     ۱۴۴۴ صفــر   ۱۶     ۱۴۰۱ شــهریور   ۲۲ سه شــنبه 
صفحه  ۲صفحه  ۳

در «شرق» امروز  می خوانید: گفت وگو با سیدمحسن هاشمی درباره مسائل حقوقي و اساسنامه  خانه سینما ، با نفی فرزند خارج نشین خود، بر مسند   بمانید!  و یادداشت هایی از  حسین حقگو، بابک زمانی، امیر صدری 

با توجه به مجموعه اتفاقاتی که در حوزه برجامی و غیربرجامی در 
روزهای اخیر برای ایران روی داده است، به نظر می رسد بازیگر 

اصلی و کلیدی در افزایش فشار و هجمه به تهران، تنها و تنها 
اسرائیل است. از این رو «شرق» در گفت وگو با محسن فایضی 

سعی کرده است به شکل دقیقی میزان اثرگذاری و چگونگی تأثیر 
مخرب اسرائیل در روند ضد ایرانی و ضد برجامی را بررسی کند.

 در حســاس ترین شــرایط مذاکرات احیای توافق هسته ای، سه 
کشــور بریتانیا، فرانسه و آلمان در بیانیه مشــترکی از ایران به خاطر 
آنچــه «تردیدهایی جــدی را در مورد نیات و تعهــد ایران به نتیجه 
موفقیت آمیز برجــام ایجاد می کنــد»، انتقاد کردنــد. در این بیانیه 
همچنین ایــران به عدم اســتفاده از «فرصت دیپلماتیــک و ادامه 
گسترش برنامه هسته ای خود فراتر از هرگونه توجیه غیرنظامی قابل 
قبول» متهم شــده است. بیانیه سه کشــور اروپایی بازتاب وسیعی 
در جهان داشــت. برخی از تحلیلگران این بیانیه را پایان ماراتن وین 
و شکست مذاکرات توافق هسته ای برشــمردند و تردیدهای جدی 
در مورد دســتیابی به آن را مطرح کردند. سخنگوی وزارت خارجه 
ایران، بیانیه را «گامی در مســیر شکســت مذاکرات» توصیف کرد و 
مسئولیت به نتیجه نرسیدن مذاکرات را گردن کشورهای صادرکننده 
این بیانیه گذاشت. این ســخنگو همچنین تأکید کرد ایران همچنان 
به دنبال نهایی کردن توافق اســت و «اگر فشــارهای خارجی نباشد، 
امکان رسیدن به توافق وجود دارد». سخنگوی وزارت خارجه آمریکا 
از بیانیه سه کشــور اروپایی حمایت کرد. با این حال از پاسخ صریح 
به این سؤال که رویکرد آمریکا در نشست شورای حکام صرفا انتقاد 
از ایران خواهد بود یا ارجاع پرونده به شــورای امنیت، طفره رفته و 
با اشــاره به اینکه «تحقیقات پادمان سیاسی نبوده و ابزارهایی برای 
چانه زنی نیستند» خارج شــدن پرونده از دستور کار شورای حکام را 
به گزارش مدیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی به شــورای حکام 
و تأیید حل وفصل مســائل باقی مانده به صورت روشن منوط کرد و 
افــزود: «آن وقت ما انتظار داریم که این پرونده ایران از دســتور کار 
شــورای حکام خارج شــود، نه قبل از آن». از میان دو قدرت شرقی 
در مذاکرات وین، چین واکنشــی نسبت به بیانیه سه کشور اروپایی از 
خود نشــان نداد، اما میخائیل اولیانف نماینده روسیه در وین بیانیه 
را «بی موقع» توصیف کرد. در فضای مبهم پس از بیانیه ســه کشور 
اروپایی و جدی شــدن تردیدها در مورد دســتیابی به توافق، شورای 
حکام آژانس از روز گذشــته نشست دوره ای خود را آغاز کرده است. 
قطع نامه این شورا در نشســت ماه ژوئن و انتقاد از ایران، گمانه زنی 
درباره ارجاع پرونده ایران به شورای امنیت سازمان ملل و استفاده از 
این اهرم برای تشدید فشار به ایران را در برخی محافل سیاسی دامن 
زده است. هرچند تحلیل محتوای بیانیه و موضع سخنگوی آمریکا 
نشان  می دهد این کشــورها تمایلی به بسته شدن پنجره دیپلماسی 
ندارنــد و ترجیح آنان وادارکــردن ایران به اتخاذ تصمیم سیاســی 
برای نهایی کردن توافق اســت. به رغم  اینکه زمان صدور بیانیه سه 
کشــور اروپایی همان طور که نماینده روســیه گفته «نابهنگام» بود، 
ولی نمی توان از نظر دور داشــت که جوزپ بــورل اعتبار و حیثیت 
سیاسی اروپا را برای خروج از بن بست مذاکرات با طرح نهایی خود 
بــه صحنه آورد و بــا توجه به موافقت اولیه آمریــکا با این طرح و 
درحالی کــه جهان در انتظار ســفر وزیر خارجه ایــران به وین برای 
امضای توافق بود، شرط جدید ایران در «ضرورت بسته شدن پرونده 
ایران در آژانس» طرح اتحادیه را به کما برد. بیانیه اروپایی در چنین 
شرایطی و به طور قطع و یقین با هماهنگی آمریکا تنظیم و صادر شد. 
در اینکه سناریوی پیش روی مذاکرات چگونه خواهد بود، نمی توان 
گمانه زنی کرد و باید منتظر بیانیه نشســت شورای حکام بود. اصرار 
ایران بر بسته شدن پرونده ایران در آژانس پاشنه آشیل مذاکرات است 
که باید آن را جدی گرفت. اشتباه محاسبه در این خصوص، بازی در 
زمین مخالفان توافق و پاس گل دادن به آنهاســت. بی تردید فضای 
حاکم بر مذاکرات بر گزارش مدیرکل تأثیرگذار خواهد بود. قبول دارم 
که گزاره «تحقیقات پادمان سیاسی و ابزارهای چانه زنی نیستند» در 
اظهارات سخنگوی آمریکا حرفی است بی ربط که با هدف و غرض 
مشــخص بیان شده اســت. تصمیمات آژانس و گزارش مدیرکل به 
نحو غیرقابل انکاری محصول زدوبندهای سیاسی پشت پرده است . 
اشتباه ایران مشروط کردن توافق به موضوعی بود که می توانست در 
خالل مذاکرات بر آن تفاهم کرد. دلیل آن امر نیز ضعف دیپلماســی 
و فقدان دیپلمات هایی در ســطح ظریــف و صالحی و عراقچی در 
تیم مذاکره کننده کشــور اســت که می دانند چگونــه بدون جنجال 
ضمانت های الزم برای خاتمه دادن به مســئله پادمانی را مدیریت 
کنند. همان کاری که در مذاکرات منتهی به توافق برجام به دســت 
همین افراد محقق شــد و امروز نماینــده دائم ایران در وین در مقام 
اســتدالل برای مخالفت با موضوعات ادعایی آژانس در سخنرانی 
خــود گفت: «موضوعات پادمانی میان ایران و آژانس طی قطع نامه 

شورای حکام در سال ۲۰۱۵ بسته شده است». 
ادامه در صفحه ۴

فساد را به انواع و اشکال مختلف تقسیم کرده  اند. فساد سیاسی 
و فســاد اقتصادی انواعی از مفاسد است که برخالف فساد اخالقی 
کارگزاران ربط و نســبت بیشــتر با سازمان و تشــکیالت می یابد. در 
کالمی مختصر می توان فساد را این گونه تعریف کرد: «فساد، پاداش 
نامشــروعی اســت که برای ورود فرد (کارگزار دولتی) به تخلف از 

وظیفه محوله پرداخت می شود».
هرچه فساد اخالقی کارگزاران دولت جنبه های شخصی و فردی 
یا حداکثر بین االثنینی می یابد؛ اما فســاد سیاســی و اداری و فســاد 
اقتصــادی در اغلب مــوارد به اجتماع و تبانی و ســازمان یافتگی و 
تقسیم  کار ممکن می شود.  تقسیم بندی انواع فساد امری دشوار به 
حســاب می آید؛ زیرا صرف نظر از اختالف نظرهایی که هر جامعه ای 
را از جامعه دیگر بــه  دلیل تفاوت در ارزش های فرهنگی و اخالقی 
متمایز می کند، میان نخبگان و توده های مردم نیز به  دلیل گوناگونی 
دیدگاه های عمومی در طرز تلقی از فســاد اختالف نظر وجود دارد. 
همچنیــن در داخل یک جامعه نیز ارزش های ممدوح و اخالقی در 
طول زمان تغییر می یابد. برخی از محققان معتقدند «فساد اداری» 
را باید با توجــه به دیدگاه های عمومی مردم تعریــف کرد. از این رو 
اقدامــی در چارچوب فعالیت های اداری دولتی، مصداق فســاد را 
می یابد که از دید مردم جامعه غیراخالقی و مضر باشــد. با این حال 
«هیدن هایمر» فســاد اداری را به سه گونه سیاه، خاکستری و سفید 
تقســیم می کند.  فساد اداری سیاه کاری اســت که از نظر توده ها و 
نخبگان سیاسی منفور اســت و عامل آن باید تنبیه شود. برای مثال 
می توان از دریافت رشــوه بــرای ندیده گرفتن معیارهــای ایمنی در 
احداث ســاختمان نام برد.  فساد اداری خاکستری کاری است که از 
نظر نخبگان منفور اســت؛ اما توده های مردم به آن بی اعتنا هستند؛ 
مثال کوتاهی کارمندان در اجرای قوانینی که در بین مردم از محبوبیت 
چندانی برخوردار نیست و کسی غیر  از نخبگان سیاسی به مفید بودن 
آنها معتقد نیست.  فساد اداری سفید کاری است که ظاهرا مخالف 
قوانین اســت؛ اما اکثر اعضای جامعه (نخبگان سیاسی و اکثر مردم 
عــادی) آن را چندان مضر و با اهمیت نمی دانند که خواســتار تنبیه 
عامل آن باشند؛ مثل، چشم پوشــی از موارد نقض مقررات که بر اثر 

تغییرات اجتماعی و فرهنگی، ضرورت خود را از دست داده اند.
ادامه در صفحه ۵

اصول موضوعه 
در مذاکرات هسته ای

فساد و تأثیر آن بر نظام اداری

سـرمـقـالـه

یـادداشـت روزنـامـه نـگـاران

این روزها تغییر غیرکارشناســی و غیرحرفه ای «نشان استاندارد ایران» 
مورد اعتراض و انتقاد برحق برخی از هنرمندان قرار گرفته است. نشان 
اســتاندارد ایران را زنده یاد مرتضی ممیز، پــدر گرافیک مدرن ایران در 
سال ۱۳۶۴ وقتی که عنوان این سازمان، «سازمان استاندارد و تحقیقات 
صنعتی» بود طراحی کرد و از قضا این نشــان به یکی از شاهکارهای 
گرافیک ایران تبدیل شــد که همواره در دوره هــای آموزش گرافیک و 
طراحِی نشان مورد استناد قرار می گیرد و تقریبا همه استادان گرافیک 
درباره جامعیت، گویایی و زیبایی این نشــان هم نظر هســتند. زنده یاد 
ممیز با مهارتی خاص از حرف «S» برای طراحی این نشان چنان بهره 
گرفته است که عالوه بر ســادگی و زیبایی دربرگیرنده محدوده معین 
و چارچوبی اســت که مفهوم امنیت و ایمنی را کامال تداعی می کند. 
او در طراحی این نشــان از نوعی حروف ابداعی هم بهره گرفته که از 
یک طرف گویای واژه ایران اســت و با یک گــردش ۱۸۰ درجه، حروف 

اختصارِی معادل انگلیسی «ســازمان استاندارد و تحقیقات صنعتی 
ایــران» را می نمایاند. چنین عملکردی در طراحی یک نشــان بســیار 
بدیع و منحصر به فرد بشــمار می آید. عالوه بــر همه اینها در طراحی 
این نشــان به این نکته ظریف هم توجه شده است که روی هر متریال، 
به هر شــکل و به هر اندازه و حجمی قابلیت درج و اجرا داشته باشد؛ 
از درج روی هر نوع بسته بندی کاال گرفته تا تابلو، نشاِن سینه، سربرگ، 
یادداشت، هدایای تبلیغاتی و نمادهای حجمی. اثر حجمی این نشان 
تاکنون چند بار ســاخته شــده و در میادین اســتاندارد در مرکز برخی 
استان ها نصب شده است. نمونه آن در میدان استاندارد کرج و نزدیکی 
سازمان استاندارد ایران است. رنگ سرمه ای در نظر گرفته شده برای این 
نشان نیز از قاعده ویژه ای پیروی می کند. آنهایی که با گرافیک و فرایند 
چاپ آشــنایی دارند خوب می دانند رنگ سرمه ای عالوه بر استواری و 
وقار به دلیل کنتراســت باال به راحتی دیده می شود و چاپ و درج آن 
روی بسته بندی ها نیز با هارمونی و دقت بیشتری قابل انجام است. به 
عبارتی انتخاب رنگ سرمه ای با کد تعریف شده، حساب و کتاب ویژه ای 
دارد. زیبایی این نشان به اندازه ای است که حتی برخی از تولیدکنندگان 
جواهرآالت نیز در مقطعی اقدام به تولید زیورآالتی به شــکل نشــان 
استاندارد کردند. این نشان در طول حدود چهار دهه نه تنها در وسعت 
ایران بلکه در بســیاری از کشورهای همسایه و خاورمیانه و در سازمان 

جهانی استاندارد و سایر سازمان های بین المللی مرتبط با سازمان ملی 
استاندارد، مانند سازمان جهانی اندازه شناسی، اتحادیه بین المللی تأیید 
صالحیت آزمایشــگاهی و ســازمان های نظارت بر تولیدات حالل در 
سراسر جهان معرفی شده اســت. این نشان با اینکه تاکنون هیچ نوع 
کمپین تبلیغی همراه نداشته، در اغلب موارد موجب اقناع مخاطب در 
اعتماد به کاالهایی شده که دارای این نشان بوده اند. در حقیقت بخشی 
از اعتبار ســازمان اســتاندارد، حتی در ســال های اخیر که این سازمان 
رو به افول رفته، باز هم از این نشــان نشــئت می گیرد.  تغییر عناوین و 
ساختار سازمانی سازمان ها در طول زمان امری بدیهی است، چنان که 
براساس مصوبه صدوپنجاه و دوم شــورای عالی اداری در سال ۱۳۹۰، 
سازمان استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران به «سازمان ملی استاندارد 
ایران» تغییر نام یافت و زیر نظر مستقیم ریاست جمهوری قرار گرفت. 
این تغییر به هیچ عنوان توجیه کننده دستکاری آرمی که هویت واحدی 
دارد و تمامی اجزای آن همبسته و دارای قاعده است، نبوده و نیست. 
در حقیقت اجزای نشان استاندارد ایران یک کل واحد است و هرگونه 
تغییر در عنوان ســازمان فقط در تایپوگرافی زیر نشان، آن هم متناسب 
با خود نشان و توسط هنرمند صاحب ســبک و حرفه ای، توجیه دارد. 
اتفاق غیرحرفه ای و ناشیانه این روزها در تغییر نشان استاندارد ایران از 
هیچ منظری توجیه پذیر نیست.                                ادامه در صفحه ۳

یادداشت

نشان استاندارد، غیراستاندارد شد

جاوید قربان اوغلی

سعید شریعتی

سیدجمال هادیان طبائی زواره

گزارش تیتر یک را در صفحه ۱۰ بخوانید

توماس پیکتی با انتشــار کتاب «سرمایه در قرن بیست ویکم» به شــهرتی جهانی رسید. اما او خودش باور دارد 
کتاب «ایدئولوژی و ســرمایه» که بعد از این کتاب منتشــر شــده اســت، نه تنها تکمیل کننده «سرمایه در قرن 

بیست ویکم» است بلکه در نظریات اقتصادی گامی به پیش محسوب می شود.

 «ایدئولــوژی وســرمایه» کتابی قطور در ۱۰۶۵ صفحه اســت و خوانندگان ایــن حوزه باید برای خواندن این تعــداد از صفحات دلیل 
قانع کننده ای پیدا کنند. پیکتی معتقد اســت: «بدون شــرح مفصل از ایدئولوژی هایی که ســبب نابرابری ها در گذشته شده اند، نمی توانیم 
شــکل کنونی را درک کنیم، یا بفهمیم که چطور باید بر آنها غلبه کنیم». حســین راغفر اخیرا کتاب «ایدئولوژی و سرمایه» پیکتی را ترجمه 

کرده و به ناشر سپرده است. به همین منظور با او گفت وگویی درباره نظرات و آرای پیکتی در کتاب اخیر انجام دادیم که می خوانید.

  جعبه سیاه پیکتي   

زنان «شرافت» در سوگ 
۱۲ روز پس از حادثه تصادف مینی بوس کارگران کشاورز شوشتر تعداد قربانیان 

همچنان افزایش می یابد

گفت وگوی احمد غالمی با حسین راغفر گفت وگوی احمد غالمی با حسین راغفر 
درباره «سرمایه و ایدئولوژی» توماس پیکتیدرباره «سرمایه و ایدئولوژی» توماس پیکتی

فوتبال ایــران بحران هــای عجیب و غریبی را از ســر گذرانده و 
همچنان هم مشغول ازســرگذراندن تعدادی جدید است. فارغ از 
داستان ورود و انتخاب بحث برانگیز مهدی تاج به انتخابات ریاست 
فدراســیون فوتبال و در نهایت تصاحب صندلی ریاست، این روزها 
داستان اتفاق مشــهد هم دوباره پررنگ شده و حاال فیفا قرار است 
روز ۳۱ شهریور تصمیم نهایی اش را درباره برخورد زشتی که با زنان 
تماشــاگر، پیش از شروع بازی شد، اعالم کند. به غیر از این دو مورد، 
ورود کارلوس کی روش به فوتبال ملی و انتخاب دوباره او به عنوان 
سرمربی هم خالی از بحث نبوده است. این بحث جدید ارتباطی به 
داشته های فنی کارلوس ندارد؛ بلکه تکذیب صددرصدی فدراسیون 
و بعد انتخاب صددرصدی همان فدراسیون، حسابی جنجالی شده 
اســت. نکته درخور توجه درباره این دو موضوع اخیر، این است که 
در هر دو پرونده پای یک نفر در میان اســت: احسان اصولی! عضور 
هیئت رئیسه فدراسیون فوتبال که سمت جدید سخنگو بودن را هم 

یدک می کشد، روزهای پرالتهابی را در فوتبال ایران رقم زده است. 

مخمصه ریال
تغییر صحنه جنگ

احسان  اصولی؛ سخنگویی 
که حرف نادرست می زند

۴

۵

فعاالن اتاق بازرگانی می گویند چین و روسیه همچنان 
مقابل مبادله بانکی با ایران مقاومت می کنند

پیشروي  اوکراین در شرق و جنوب و تردید
 درباره واکنش روسیه

این گزارش را در صفحه  ۹ بخوانید این گفت وگو را در صفحه  ۶ بخوانید

  عکس: احسان قلمچی، شرق

قساوت آمریکایی
گزارشگر ویژه سازمان ملل، با برشمردن آسیب های 

ناشی از تحریم گزارش خود را درباره ایران منتشر کرد

۲


