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رصدخانه

اسد باید بماند!
نشانه های گوناگون از توافق بر سر ابقای بشار اسد در قدرت

نمایندگان دولت سوریه و گروه های معارض این کشور، از چهار روز پیش بار 
دیگر در ژنو سوئیس گرد هم آمده اند تا درباره برقراری صلح در این کشور و 
فراهم کردن مقدمات فرایند گذار سیاسی، به گفت و گو و مذاکره بپردازند؛ 
مذاکراتی که با میانجی گری اســتفان دی میستورا، نماینده ویژه سازمان 
ملل در امور ســوریه و تحت نظارت این سازمان برگزار می شود. هرچند در 
چهارمین روز از دور جدید گفت و گوها، هنوز نشــانه ای مشــخص و جدی 
از شــکل گیری اتفاق نظر میان طرفین در موضوعات گوناگون به چشــم 
نخورده و اختالفات بر سر موضوعات اساسی همچنان خودنمایی می کند، 
اما مطرح شــدن طرحی از جانب دی میستورا که بر باقی ماندن بشار اسد، 
رئیس جمهور سوریه در قدرت داللت دارد، از روز گذشته تاکنون بحث های 
زیــادی را در محافل مختلــف برانگیخته و در وهله نخســت، با مخالفت 
معارضین مواجه شده است. با این وجود، مجموعه شواهد حکایت از جدی 

بودن چنین طرحی در مذاکرات دارد.
صبح امروز، خبرگزاری فرانســه به نقل از یکی از اعضای هیئت گروه های 
معارض ســوری که برای مذاکرات صلــح در ژنو حضور دارد، نوشــت که 
نماینده ویژه سازمان ملل در ســوریه، پیشنهادی را برای باقی ماندن بشار 
اســد، رئیس جمهور این کشــور مطرح کرده، اما گروه های معارض آن را 
رد کرده اند. این فرد که که خواســت نامش فاش نشود و از اعضای کمیته 
عالی مذاکرات ) متشکل از مهم ترین جناح های معارض حکومت سوریه 
است( است، گفته: »استفان دی میســتورا پیشنهاد کرده اسد با انتصاب 
ســه معاون رئیس جمهور به انتخاب ما، موافقت کند و اختیارات نظامی و 
سیاسی خود را به آن ها انتقال دهد و خود تنها جایگاهی تشریفاتی را حفظ 
کند«. وی در ادامه افزوده: »این پیشــنهادی نیست که خود مطرح کرده 
باشــد؛ اما وی نام مطرح کنندگان این پیشنهاد را فاش نکرد... ما قاطعانه 

این پیشنهاد را رد کردیم«. 
به گفته این عضو هیئت معارضین، دیدار دیگری با نماینده ســازمان ملل 
متحد در سوریه در روز دوشنبه پیش بینی شده است و در عین حال، کمیته 
عالی مذاکرات بر تشکیل نهاد دولتی انتقال قدرت بدون حضور اسد تأکید 

و اعالم کرده که الزمه این امر، کناره گیری اســد اســت. ســالم المسلط، 
سخنگوی کمیته عالی مذاکرات نیز در همین راستا روز جمعه مدعی شده 
بود: »ما نمی توانیم مشــارکت مســئوالنی را که علیه مردم سوریه مرتکب 
جنایت شــده اند در دولت  انتقالی ســوریه بپذیریم«. در عوض، به نوشــته 
خبرگزاری فرانسه گروه های معارض ســوری اعالم کردند آماده اند دولت 
انتقالی را با حضور دیپلمات ها و فن ســاالران حکومت دمشــق تشــکیل 
دهند. به این ترتیب، آن گونه که مشــخص اســت، موضوع باقی ماندن و 
یا کناره گیری فوری بشــار اســد از قدرت، همچنان مهمترین مسئله مورد 

اختالف هیئت دمشق و هیئت معارضین است. 
با این وجود، مجموعه شواهد حکایت از آن دارد که گویا طرح باقی ماندن 
بشــار اســد در قدرت جدی بوده و دولت های غربی و سازمان ملل، در این 

زمینه به گونه ای اتفاق نظر دســت یافته اند. در همین راستا، منابع وابسته 
به معارضین سوری اعالم کردند که وزیر خارجه آمریکا در منامه بحرین به 
همتایان عرب خود که از کشورهای حاشیه خلیج فارس بودند، گفته است 
که درباره رئیس جمهور سوریه و کناره گیری او از قدرت حرفی نزنند. وبگاه 
خبری »السوریه«، وابسته به معارضان سوری اعالم کرد که جان کری در ۷ 
و ۸ آوریل جاری در منامه به همتایان عرب حاشیه خلیج فارس گفته است: 
»در حال حاضر سخنی درباره کناره گیری اسد از قدرت نگویید«. این منابع 
تأکید کردند این جمله وزیر خارجه آمریکا از اتفاق نظر مسکو و واشنگتن بر 

سر مسئله سوریه و به ویژه سرنوشت بشار اسد حکایت دارد.
بر اساس گزارش این سایت، واقعیت ها نشان می دهد که آمریکا از موضع 
خود در قبال کناره گیری اسد عقب نشسته است و فقط همیشه تأکید دارد که 

»اسد مشروعیت خود را از دست داده است«، ولی در عین حال این عبارت 
را تکرار می کند که »مردم سوریه سرنوشــت اسد را تعیین می کنند«. بنا بر 
این گزارش، اقدامات روسیه برای حل سیاسی بحران سوریه با هماهنگی 
و توافق کامل با مسئوالن آمریکا صورت می گیرد؛ از تدوین قانون اساسی 
سوریه گرفته تا اظهارات مربوط به کناره گیری اسد و تمرکز بر مسئله مبارزه 

با تروریسم.
همین خط خبری، در مطلبی که روزنامه »الشــرق االوسط« منتشر کرده 
نیز بازتاب یافته اســت. به نوشته این روزنامه، مسکو و و اشنگتن بر سر حل 
بحران ســوریه به توافق رسیده اند که بر اساس آن بشار اسد در قدرت باقی 
خواهد ماند و نامزد انتخابات ریاســت جمهوری این کشور خواهد شد. این 
روزنامه به نقل از منابع دیپلماتیک غربی که از نزدیک مذاکرات ژنو را پیگیری 
می کنند گزارش داد که نمایندگان روســیه و آمریکا هفته گذشته نشستی 
طوالنی را برگزار و مسائل مربوط به مرحله انتقالی در سوریه را بررسی کردند. 
به گزارش این روزنامه، طرف آمریکایی در راستای رسیدن به توافقی با روسیه 
بر سر مرحله انتقالی به طرح مسکو بر سر این مرحله، نوع حکومت، قانون 
اساسی و انتخاباتی که قرار است ۱۸ ماه دیگر برگزار شود نزدیک شده است. 
این منابع همچنین مدعی شدند آمریکا و روسیه که توانسته اند از ۱۷ فوریه 
در ســوریه آتش بس برقرار کنند، احتمااًل به دور از طرف های منطقه ای و 

بین المللی خواهند توانست معامله جدیدی را انجام دهند.
هه گزارش این روزنامه، این توافق بسیار به نظرات روسیه نزدیک است؛ به 
گونه ای که بر اساس آن، بشار اسد در مدت زمان طوالنی یا کوتاهی در قدرت 
باقی خواهد ماند یا اینکه به وی امکان داده خواهد شد که در انتخابات آتی به 
عنوان نامزد شرکت کند. بنا بر این گزارش، آنچه نگرانی این طرف ها را در پی 
دارد »ابهامی« است که بر سر چگونگی تعامل آمریکا با مسئله مرحله انتقالی 
وجود دارد. هر چند که این منابع بر این باورند که آمریکا و روسیه هنوز بر سر 
نوع »معامله« به توافق نرسیده اند، ولی روشن است که مسکو و واشنگتن 
»دست در دســت هم« با یکدیگر فعالیت می کنند. از این گذشته، آمریکا 
برای »برون رفت مناسب« از جنگ سوریه بر روسیه حساب باز کرده است.

تنش عربستان و آمریکا بر سر انتشار اسناد 11 سپتامبر
چندی پیش، گزارشــی منتشر شد، مبنی بر اینکه کاخ ســفید و مقامات اطالعاتی آمریکا در صدد هستند اسناد موسوم به »۲۸ صفحه« را از حالت محرمانه خارج کنند. انتشار این اسناد از حمایت عربستان سعودی از هواپیماربایانی خبر 
می دهد که در حمالت تروریستی ۱۱ سپتامبر مشارکت داشتند. اکنون خبر می رسد عربستان سعودی به دولت باراک اوباما، رئیس جمهوری آمریکا و اعضای کنگره هشدار داده اگر کنگره الیحه ای را تصویب کند که طبق آن، عربستان 

سعودی در دادگاه های آمریکا برای هرگونه نقش در حمالت ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱ مقصر و مسئول شناخته شود، به دارایی های صد ها میلیارد دالری خود در آمریکا چوب حراج می زند. 
روزنامه آمریکایی »نیویورک تایمز« گزارش داد، بنا به گفته مقامات دولت آمریکا و مشاوران کنگره از هر دو حزب دموکرات و جمهوری خواه، دولت اوباما در کنگره اعمال نفوذ کرده تا تصویب این الیحه علیه سعودی ها را متوقف کنند. این 
منابع می گویند، تهدیدات ســعودی ها در هفته های اخیر موضوع اصلی مباحثات فشــرده نمایندگان کنگره و مقامات وزارت خارجه و پنتاگون بوده  است و مقامات سعودی به سناتور ها هشدار داده اند که تصویب الیحه مذکور پیامدهای 
دیپلماتیک و اقتصادی را برای آمریکا به همراه خواهد داشت. بنا بر این گزارش، »عادل الجبیر« وزیر خارجه عربستان ماه گذشته، پیام دولت عربستان را شخصًا در سفر به واشنگتن ابالغ کرده و به نمایندگان کنگره گفته است، عربستان 

سعودی مجبور می شود بیش از ۷۵۰ میلیارد دالر از اوراق بهادار خود در خزانه داری آمریکا و دیگر دارایی هایش در آمریکا را قبل از آنکه توسط دادگاه های آمریکا بلوکه شوند، به فروش برساند.

پس از طوفان و گردباد در دولورس، اروگوئه

کرگدن کشته شده در پارک ملی کازیرانگا 
هند بعد از بازدید خانواده سلطنتی انگلیس

طوالنی ترین قایق قایقرانی جهان، در لوکارنو، جنوب سوئیس

 حمام کردن در محله زاغه نشین هند که 
بیش از ۴۰۰ خانه در آتش سوختند

 پیروزی کروز بر ترامپ 
در »وایومینگ«

در ادامــه رقابت های انتخابات ریاســت جمهوری در آمریکا، در 
حزب جمهوری خواه، تد کروز توانست با کسب ۱۴ هیأت نمایندگی 
در ایالــت وایومینگ، فاصلــه خود را با رقیــب اصلی اش، یعنی 
دونالد ترامپ، کاهش دهــد. البته در ایالت وایومینگ انتخابات 
درون حزبی برگزار نشد و به جای آن، ۴۷۵ فعال حزبی روز شنبه 
در »کاسپر« گرد هم آمدند و ۱۴ رأی حزبی را به کروز اختصاص 
دادند. پیش از این نیز ۱۲ رأی حزبی در سطح مناطق به نامزد ها 
اختصاص یافته بود که از این تعداد ۱۰ رأی نصیب کروز و تنها یک 

رأی نصیب ترامپ و یک رأی نیز نامشخص اعالم شد.

 انتقال 9 زندانی »گوانتانامو« 
به عربستان

وزارت دفــاع آمریکا ۹ فــرد زندانــی در زنــدان گوانتانامو را به 
عربســتان ســعودی منتقل نموده و دلیل این امــر را اقدام در 
راســتای تعطیل کرده زندان مذکور دانسته است. پنتاگون این 
عملیات انتقال را نشان از عزم دولت آمریکا برای بستن زندان 
گوانتانامو قبل از پایان دوره ریاســت جمهوری »باراک اوباما« 
اعالم کرده اســت. در حال حاضر از مجموع ۷۸۰ زندانی تنها 
۸۰ نفر در این زندان مخوف مانده اند. وزارت کشور عربستان در 
بیانیه ای اعالم کرد، استقبال از این ۹ زندانی یمنی، به  دستور 

»سلمان بن عبدالعزیز« پادشاه این کشور انجام می شود.

 نقش آمریکا و انگلیس 
در تقویت القاعده در یمن

تجاوز نظامی عربستان و متحدینش به یمن که با حمایت لندن 
و واشنگتن صورت گرفت، ســبب تقویت و رشد القاعده در این 
کشور شــده است. به طور کلی، پس از ۱۱ ســپتامبر، آمریکا و 
کشورهایی نظیر انگلیس نتوانستند به طور حقیقی با تروریسم 
مقابله کننــد؛ چون آن ها به حفظ مناسباتشــان با عربســتان 
سعودی و سایر کشورهای عرب منطقه بهای بیشتری داده اند. 
برنده اصلی بحران جاری در یمن، گروه تروریستی القاعده است 
که از خأل دولت مرکزی به نفع خود استفاده و قلمرو کوچکی را 

در یمن ایجاد کرده است.

 موضع گیری وزیر دفاع آمریکا 
علیه ایران

اشــتون کار تر، وزیر دفاع آمریکا که برای دیدار با مقامات سیاسی 
و نظامی کشورهای حاشــیه خلیج فارس به منطقه آمده، در جمع 
نظامیــان آمریکایی در پایگاه هوایی حومــه ابوظبی در خصوص 
وظایف و مأموریت هایشــان با آن ها سخن گفت. کار تر خطاب به 
نیروهای آمریکایی گفت: »شما به عنوان بخشی از نظام بازدارندگی 
و مقابله با نفوذ ایران در منطقه، در اینجا مســتقر شــده اید... شما 
دوشادوش دوستان ما در منطقه )در برابر ایران( خواهید ایستاد«. 
وی گفت: »توافقی که با ایران منعقد کردیم، از این جهت که احتمال 

استفاده ایران از سالح هسته ای را از بین برد، توافق خوبی است«.

بین الملل


