عصر روز گذشته صورت گرفت

در پی فضاسازی برای رئیسشواری شهر

گفتوگوي تلفني روحاني
و پوتین درباره سوریه

مخالفت تلویحي عارف
با شهردارشدن محسن هاشمي

گروه سیاســت :عصــر روز گذشــته رؤســایجمهور
ایران و روســیه در گفتوگویی تلفنی آخرین تحوالت
بینالمللــی ،منطقــهای ،اوضاع ســوریه و چگونگی
همکاریها و روابط دوجانبه تهران-مســکو را بررسی
کردند .حسن روحانی در تماس تلفنی...

گروه سیاســت :انتخاب شهردار آینده تهران که رئیس
شــورای شــهر وعده داده تا یک ماه آینده باید محقق
شود ،این روزها یکی از چالشهای جریان اصالحطلب
اســت .محمدرضــا عارف بــه عنوان رئیس شــورای
سیاستگذاری اصالحطلبان در مصاحبه...
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گزارش مجلس از عدم تسویه بدهي ناجا از فروش محموله نفتي در دولت احمدينژاد قرائت شد

ﺗﯿﺘﺮﻫﺎ
در گفتوگو با مشاور نجفي مطرح شد

ناگفتههای
استعفای شهردار
شهردار پیر نمیخواهیم

ﺳﺮﻣﻘﺎﻟﻪ

احمديمقدم در مظان اتهام

واقعیتهای روز واقعه
ﺟﺎوﯾﺪ ﻗﺮﺑﺎناوﻏﻠﻰ  .دﯾﭙﻠﻤﺎت ارﺷﺪ

بر اساس اطالعات دریافتي از معاون حقوقي و امور مجلس ناجا ۲ ،شرکت زیرمجموعه ناجا ،نیروي انتظامي را هم دور زدند
صفحه ۴

گزارش »شرق« از فعالیت امیديها
در بزنگاه استعفاي شهردار
صفحه  ۶ ،۲و ۱۳
عباس شاکری در گفتوگو با »شرق«:

ﮔﺮﻓﺘﺎر ﻣﺎرﭘﯿﭻ
ارز-ﺗﻮرم ﺷﺪﯾﻢ

میردامادی هم نظر هاشمی را تأیید کرد

صفحه ۵

امیرانتظام در داوری اسناد

حدادی در آمریکا به توکیو لبخند زد

احسان بهتر
از المپیک لندن
صفحه ۱۴

انتقادها از »گیرنیاوردن« دادستان سابق تهران

در تعقیب مرتضوی

صفحه ۳

صفحه ۱۵

ﺣﺮف اول

ﯾﺎدداﺷﺖ

ﯾﺎدداﺷﺖ

صدور اجازه برای حضور در فرانسه

ﺣﻤﻠﻪ ﻣﺤﺪود آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﻪ ﺳﻮرﯾﻪ

ﺗﻨﺎﻗﺾﻫﺎى ﻋﻤﻠﮑﺮد روﺳﯿﻪ در ﺳﻮرﯾﻪ

رﺳﻮل ﺻﺪرﻋﺎﻣﻠﯽ
رسول صدرعاملی با انتشار عکسی
از فیلم »سهرخ« جدیدترین ساخته
جعفر پناهی که در بخش مسابقه
فســتیوال کن پذیرفته شده است،
از مســئوالن درخواســت کرد که
شــرایط حضور جعفر پناهی در کــن را فراهم کنند.
پیش از بیانیه کانون کارگردانان ،رســول صدرعاملی
این متن را در اینســتاگرام خود منتشــر کرده بود .متن
یادداشت رسول صدرعاملی» :سهرخ ،ساخته جعفر
پناهي ،در بخش مســابقه حضور خواهد داشــت و
این فیلم پس از فیلم همــه ميدانند اصغر فرهادي
دومین فیلم ایراني بخش مسابقه کن است .امیدوارم
درایت مســئوالن مربوطه ،هرکه هستند ،بر این باشد
که اجازه دهند جعفر پناهي در فرانســه حضور یابد،
دبیر جشنواره کن و وزارت امور خارجه فرانسه دعوت
رســمي خود را از پناهي مکتوب ارســال داشــتهاند.
سینماي ایران بالنده و پویا و تأثیرگذار به راهش ادامه
ميدهد و نام و یاد ایران عزیز را در ذهن و خاطره مردم
جهان عزیز و گرامي ميدارد .با آرزوي موفقیت براي
هر دو فیلم بلند و ســینمایي فرهــادي و پناهي و دو
فیلم کوتاه دیگر ،سینما زنده است«.

ﮐﻮروش اﺣﻤﺪى
آنچه تاکنون روشنشده ،این است که حمالت
ســحرگاه شنبه از سوی آمریکا ،انگلیس و فرانسه
علیه اهدافی در ســوریه ،از نظر راهبردی ماهیتی
متفاوت با حمله ســال قبل به پایگاه الشــعیرات
نداشــته و بــه ادعای آمریــکا ،صرفــا متوجه به
مراکز تولید و اســتفاده سالحهای شیمیایی بوده
اســت .بهعــالوه ،این حمــالت برخــالف ادعای
ترامپ و بیشــتر متناسب با اظهارات ماتیس ،وزیر
دفاع آمریکا ،قرار نیســت ادامه یابــد .به عبارت
دیگــر ،مراکز فرماندهی و کنترل ارتش ســوریه و
پایگاههای هوایی که اهدافی راهبردی محســوب
میشــوند ،هدف قرار نگرفتهانــد و در نتیجه ،این
حمالت را نمیتوان حاکی از تالشــی برای اخالل
در روند پیروزی نظامی سوریه بر مخالفان مسلح
و تروریســتها و تثبیت پیروزیهای بشــار اســد
دانســت .اگر این اقدام نظامی در این حد محدود
بمانــد که ظاهــرا میماند ،نمیتوانــد تأثیری بر
وضع موجود از نظر موقعیت کشــورهای حاضر

در صحنه نبرد و توازن قوا در سوریه داشته باشد.
این به آن معنی اســت که محاســبات آمریکا در
ارتباط با ســوریه تغییری نکرده و آمریکا همچنان
برای ماندن یا رفتن بشــار اسد ،راهبردی مشخص
در ســوریه ندارد .نداشتن راهبرد در سوریه نیز امر
جدیدی نیست و از زمان اوباما ادامه دارد .ترامپ
نیــز مانند اوبامــا همواره تمایل داشــته مداخله
نظامی در ســوریه را تنها در حد مقابله با داعش
محــدود نگه دارد و از مداخلــه در جنگ داخلی
خودداری کند .ضمن اینکه در پی سرکوب داعش،
تردیدهای ترامپ و ســخنان متناقــض او درباره
ماندن یا خروج از ســوریه نیز رو به افزایش بوده
است .روســیه مهمترین فاکتور در تهیه مقدمات
برای این حمالت بود .با توجه به برخی تهدیدها،
نگرانیهایی از ضدحمله روسیه علیه کشتیها یا
هواپیماهای مهاجم یا حداقل تالش برای اخالل
در ارتباطات الکترونیک واحدهــای آمریکایی در
منطقه وجود داشــت .دراینباره ،شواهد حاکی از
آن است که آمریکا مایل بود ضمن انجام حمالت،
از رویارویی با نیروها و اهداف غیرســوری حاضر
در ســوریه اجتناب شــود .ماتیس عصر جمعه از
انتخاب اهداف به نحوی که نیروهای غیرســوری
هدف قرار نگیرند ،سخن گفت.
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ﺑﻬﺮام اﻣﯿﺮاﺣﻤﺪﯾﺎن
اﺳﺘﺎد داﻧﺸﮕﺎه
بــرای آزمایــش ســالحهای جنگــی بهجــای
آزمایشگاه که محدودیت دارد ،بهترین محل آزمایش
و نتیجهبخشبودن آن ،صحنه واقعی نبرد اســت.
اکنون که تجارت ســالح ،بازاری برای نفوذ سیاسی
استراتژیک سازندگان و تولیدکنندگان و صادرکنندگان
و حتــی واردکننــدگان تســلیحات اســت ،صحنه
خاورمیانه قلمرو مناسبی است؛ در خاورمیانه عربی
یمن ،عربســتان ،عراق و سوریه در شرایط کنونی این
امکان را به وجود آوردهاند .براساس گزارش سازمان
عفو بینالملل ،در ســال  ،۲۰۱۶جهان  ۱٫۶۹تریلیون
دالر صــرف هزینه نظامی کرده اســت که بهتنهایی
بیــش از دو درصد از تولیــد ناخالص داخلی جهان
اســت .بیش از صد شــرکت اسلحهســازی از سال
 ۲۰۰۲بیش از پنج تریلیون دالر اســلحه فروختهاند.
در پنج سال گذشته ،انتقال سالحهای متعارف مهم
بعد از پایان جنگ ســرد به باالترین حد خود رسید.
چین ،فرانسه ،روسیه ،انگلستان و ایاالت متحده ،پنج
عضو دائم شــورای امنیت سازمان ملل  -متعهد به
حفــظ صلح و امنیت بینالمللــی  -بهطور جمعی
بیش از  ۷۰درصد تجارت اسلحه را در اختیار دارند.
ایاالت متحده و روسیه بیش از نیمی از کل صادرات
سالح در جهان را در اختیار دارند .بیش از یکچهارم
از صادرات جهانی ســالحهای متعــارف عمده به
کشــورهای منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا منتقل
میشود .ایاالت متحده ،انگلســتان و فرانسه حدود
 ۷۰درصد کل صادرات سالحهای اصلی متعارف به
خاورمیانه را در اختیار دارند.
در پنج ســال گذشــته ،کشــورهای خلیج فارس
واردات خود از ســالحهای اصلی عمده را افزایش
دادهاند :عربســتان سعودی  ۲۱۲درصد بیشتر از پنج
سال گذشــته واردات اسلحه داشــته است ،امارات
متحده عربــی  ۶۳درصد ،قطر تا  ۲۴۵درصد ،کویت
 ۱۷۵درصد .در ماه می  ،۲۰۱۷ایاالت متحده قرارداد
فروش  ۱۱۰میلیارد دالر سالح به عربستان سعودی
را امضــا کــرده اســت .در چارچــوب این قــرارداد
فروش ۴/۶میلیارد دالر موشــکهای هدایتشونده
هوابهزمیــن و مجموع  ۱۰۴هزار بمــب از نوعی که
بهطورمعمــول در جنگ یمن اســتفاده شــده ،ثبت
شده است .روســیه با فروش سیستم دفاع موشکی
اس ۳۰۰-و اس ۴۰۰-بهدنبال یافتن بازاری مناســب
اســت .ترکیه در مراحل دسترســی به این سیســتم
دفاعی اســت .ایــران پیشتــر اس ۳۰۰-را دریافت

کرده اســت .ســوریه هدف بعدی فروش و استقرار
این سیســتم از ســوی روسیه اســت .ایاالت متحده
آمریکا نیز بهدنبال توســعه و فروش سیســتم دفاع
ضد موشــکیای است که از ســالها قبل سپر دفاع
موشــکی را علیه روسیه و برخی دیگر از کشورهایی
که از نظر او میتوانند تهدیدی بالقوه باشند ،فراهم
آورده اســت .ســال گذشــته آمریکا حمله موشکی
به ســوریه داشــت و در آن زمان که روسیه پس از
ساقطشدن جنگنده خود توسط پدافند ترکیه ،مدعی
بود آسمان ســوریه را با سیســتم دفاعی اس۳۰۰-
محافظت میکند ،حمله موشکی آمریکا انجام شد
و معلوم نشــد سیســتم دفاعی اس ۳۰۰-چرا عمل
نکرد .روسها پاسخی ندادند و تلویحا اشاره کردند
پیش از حملــه آمریکاییها با آنها هماهنگی انجام
داده بودند .در حمله موشکی اخیر نیز روسیه آمریکا
و غرب را تهدید کرده بود که در برابر حمله موشکی
عکسالعمل شدیدی نشان خواهد داد .سفیر روسیه
در لبنــان روز قبــل از حمله موشــکی اعــالم کرده
بود روســیه نهتنها موشــکهای آمریکایی را ساقط
خواهد کرد ،بلکه به محل پرتاب موشــک نیز حمله
خواهــد کــرد .وزارت دفاع روســیه میگوید پدافند
هوایی ســوریه از مجموع  ۱۰۳موشک شلیکشده،
 ۷۱موشــک را رهگیری و نابود کرده اســت .روسیه
میگوید عملیات آمریکا و بریتانیا را زیر نظر داشــته،
اما عملیات فرانســه را دنبال نکرده اســت .مقامات
روس میگویند بنا بر گزارشهای مقدماتی ،پرســنل
نظامــی یا اشــخاص غیرنظامی کشــته یــا زخمی
نشدهاند.
والدیمیــر پوتین قویا اقدام آمریکا و متحدانش را
محکوم کرده اســت .روسیه پیشتر هشدار داده بود
که اگر پرسنل نظامی این کشور آسیب ببینند ،دست
به اقدام تالفیجویانه خواهد زد.
روز شــنبه روســیه تالش کــرد بــا تصویب یک
قطعنامه در شورای امنیت سازمان ملل متحد اقدام
آمریکا و متحدانــش را محکوم کند ،اما پیشنویس
قطعنامــه در برابر هشــت رأی منفــی و چهار رأی
ممتنع به جایی نرســید؛ چین ،بولیوی و روســیه به
پیشنویــس رأی مثبت دادنــد .وزارت دفاع آمریکا،
پنتاگون ،روز شــنبه ) ۱۴آوریل( اعــالم کرد حمالت
هوایــی به حداقل ســه مرکــز در نزدیکی حمص و
دمشق ،برنامه تسلیحات شیمیایی سوریه را سالها
به عقب برده است .ژنرال کنت مککنزی ،از مقامات
ارشد پنتاگون ،در یک کنفرانس خبری اعالم کرد این
عملیات »دقیق ،قاطع و مؤثر« انجام شــده است؛ او
گفت بهویژه با بمباران یک مرکز تحقیقات و توسعه
در محله برزه واقع در شمال دمشق» ،قلب« برنامه
شیمیایی ارتش سوریه هدف قرار گرفت.

ادامه در صفحه ۶

بــا گذشــت  ۴۸ســاعت از
حمله موشکی آمریکا ،انگلیس
و فرانســه بــه ســوریه ،تقریبا
همــه تحلیلگــران در این نکته
اتفاقنظر دارنــد که این تهاجم
تناســبی با حجم تبلیغــات و لفاظیهای ترامپ
و متهمکردن دولت ســوریه در حمله شــیمیایی
به دوما نداشــته و تغییــری در وضعیت و توازن
قدرت در عرصه نبردهــای میدانی ایجاد نخواهد
کرد .اطالعات منتشرشــده از اهــداف این تهاجم
و مکانهایــی که مــورد اصابت موشــکها قرار
گرفتهاند ،نشان میدهد که برخالف گمانهزنیهای
ناشــی از »تبلیغــات ترامپی« ،هیچیــک از مراکز
فرماندهی ارتش ،نیروی هوایی و مراکز یگانهای
عملیاتــی در ایــن تهاجــم از اهــداف عملیاتی
غرب نبوده و بر اســاس ادعای کاخ ســفید ،مراکز
تحقیق و تولید سالحهای شیمیایی مورد اصابت
موشــکها قرار گرفته است .از سوی دیگر ،ادعای
کاخ ســفید مبنی بر اینکه تهاجم اخیر تسلیحات
شــیمیایی ســوریه را از »بیخوبن« منهدم کرده و
برنامه این کشــور را برای تولید اینگونه تسلیحات
تا »مدتهای مدیدی« به تعویق انداخته است ،به
آن معناست که در صورت تداوم جنگ داخلی در
سوریه ،هرگونه ادعایی برای استفاده از سالحهای
شــیمیایی در آینده از ســوی غرب ،اتهامی واهی
خواهد بــود .بیانیههای رئیسجمهــور آمریکا و
تغییر مواضــع پیدرپی او در کمتــر از یک هفته
از زمان بهکارگیری سالح شــیمیایی علیه دوما تا
زمان تهاجم موشــکی ،هرچند نمایانگر آشفتگی
در چرخــه تصمیمگیری سیاســی دولــت آمریکا
از زمــان رویکارآمدن ترامپ اســت؛ با این وجود
پیامدهای پس از تهاجم و بهویژه واکنش روسیه،
حکایــت از آن دارد که تعویق زمان حمله در کنار
آشــفتگی چرخه تصمیمسازی در واشنگتن و نیاز
به هماهنگی بــا متحدان )انگلیس و فرانســه(،
مهلتی برای رایزنیهای پشــت پرده بین آمریکا و
روسیه بود تا از تکرار شرایط پس از خانشیخون و
تهاجم موشکی آمریکا به پایگاه نظامی شعیرات
که در آن تعدادی از سربازان و اتباع روسی کشته
شــدند ،جلوگیری شود .در همین راســتا ،به نظر
میرسد دو قدرت بزرگ اتمی جهان در کنار رقابت
در بحران ســوریه ،در این نکته توافق کردهاند که
منازعه سوریه باید از ســوی این دو مدیریت شده
و نبایــد به ســطح مخاطرهآمیــز و درگیری حتی
محدود آمریکا و روسیه ارتقا یابد.
سناریوی توافق نیز بســیار ساده و درکشدنی
اســت .آمریکا بهویژه پس از بیانیههای ترامپ که
با زبان جدی و شــوخی و گاهی مطایبه و بیشــتر
از طریق توییتر بیان ميشــد ،نمیتوانست در قبال
حمله شیمیایی دستبسته مانده و مورد مضحکه
قرار گیرد .از سوی دیگر ،اشتباه محاسبهای و تکرار
تهاجم موشــکی بــه پایگاه نظامی شــعیرات نیز
میتوانســت مدیریت بحران ســوریه از سوی دو
قدرت جهانی را بهشدت در معرض مخاطره قرار
دهــد .اتاق فکر دونالد ترامپ حل این مشــکل را
بــا وجود اکراه رئیسجمهــور و توییت بمبهای
هوشــمند که سامانه دفاع موشــکی روسیه قادر
به انهدام آن نیســت ،رایزنی با دیگر بازیگر اصلی
و تأثیرگذار بحران ســوریه دانسته و در نهایت دو
طرف با بمباران نمادین ،مشروط به آنکه پایگاهها
و سربازان روســیه و همچنین مراکز اصلی قدرت
در ســوریه و بهخصوص شــخص بشــار اسد در
ایــن تهاجم مورد هــدف قرار نگیرنــد ،به توافق
میرســند .مراحل بعدی این سناریو مضحکتر از
اصل آن اســت .روسیه برخالف تهدیدهای قبلی،
به صدور بیانیهای از ســوی ســفیرش در آمریکا
بســنده میکند .قطعنامه پیشــنهادی روسیه در
شورای امنیت تنها از سوی چین و بولیوی حمایت
میشــود تا نیازی به استفاده آمریکا از اعمال حق
وتو نباشد و بهاینترتیب پرونده حمله شیمیایی به
دوما و تهدیدهای ترامپ نیز بسته میشود .بحران
ســوریه وارد مرحله جدیدی شــده کــه هرگونه
غفلت یا اشتباه محاسبهای از سوی نقشآفرینان
میتواند پیامدهای جبراننشدنیای در پی داشته
باشد .تردیدی نیست که ایران و روسیه بازیگران و
نقشآفرینانی هســتند که معادله و موازنه قدرت
را در منازعه سوریه برهم زده و حکومت بشار اسد
را از ســقوط حتمی نجات دادهاند .فارغ از بحث
هزینه – فایده در این بحران ،باید خاستگاه فکری و
استراتژی این دو بازیگر و مهمتر از آن قدرت مانور
هریک در شــرایط حســاس را مانند آنچه در یک
هفته گذشته شــاهد بودیم ،ارزیابی کرده و درباره
آن مداقه کنیم و بر اســاس آن ،راهبرد منطبق با
واقعیتها و تأمینکننده منافع کشور تنظیم شود.
ادامه در صفحه ۶

