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آسياادامه از صفحه اول روسيه

والديمير پوتين، رييس جمهوري روسيه هفته آينده 
يك بار ديگر محبوبي��ت خود در اين كش��ور را مورد 
محك قرار مي دهد تا ببيند آيا كماكان محبوب ترين 
فرد براي رياس��ت جمهوري اين كش��ور اس��ت يا نه! 
در اين مي��ان هرچند انتقاداتي در خصوص ش��رايط 
سياسي در روس��يه و عملكرد پوتين وجود دارد، اما 
نبايد فراموش كرد كه روس��يه امروز پس از 18 سال 
حض��ور پوتي��ن در عالي ترين س��طوح حكومت، در 
اوج قدرت خود به س��ر مي ب��رد. از زمان��ي كه پوتين 
در انتخاب��ات س��ال 2012 يك بار ديگر در مس��ند 
رياست جمهوري اين كش��ور قرار گرفت، روس ها به 
اوكراين حمله كردند و كريمه را ضميمه خاك خود 
كردند، ارتش اين كشور وارد سوريه شد تا با حمايت 
تمام قد از دولت اين كشور اجازه فروپاشي آن توسط 
شورشيان و تروريست ها را ندهد، روسيه اكنون متهم 
به دخالت در انتخابات رياست جمهوري امريكا شده 
اس��ت و حتي برخي مدعي هس��تند كه روسيه يك 

زرادخانه مخوف هسته اي جديد را در اختيار دارد. 
آسوشيتدپرس در گزارشي با بيان رويكرد پوتين در 
طول س��اليان اخير و قدرت رو به فزوني اين كشور در 
عرصه بين المللي مي نويسد: »او دموكراسي را به شكل 
خطرناكي از بين مي برد، اما مشتاق است تا مشروعيت 
خود را در انتخابات به دس��ت آورد. پوتين به شكلي 
محسوس نياز دارد كه روس ها او را فردي ببينند كه 
قصد دارد چش��م انداز ابر قدرتي روسيه را احيا كند تا 
افكار عمومي را نسبت به آزادي هاي جامعه منحرف 
كند و فسادها در داخل بروكراسي دولتي روسيه ديده 
نش��ود و همچنين تاثير تحريم ه��اي بين المللي در 

داخل كشور كاسته شود.« 
پوتين در ماه جاري ميالدي در سخناني عنوان كرد: 
در دوره اي هيچ كس به ما گ��وش نمي داد، اما اكنون 

همه در حال گوش دادن به ما هستند. 
آندري كلس��نيكوف، تحليلگر مركز كارنگي مسكو 
در گفت وگو با آسوش��يتدپرس در اين باره مي گويد: 
هركسي مي خواهد عشق باشد و پوتين اين عشق را 
مي خواهد و اين را از حمايت باال در انتخابات مي گيرد. 

برآوردها و انتظ��ارات حاكي از آن اس��ت كه بيش از 
هفتاد درص��د از راي دهندگاني ك��ه در انتخابات روز 
يكش��نبه حاضر مي ش��وند به پوتي��ن راي خواهند 
داد؛ موضوعي ك��ه مي تواند قدرت پوتي��ن را بيش از 
پيش افزايش ده��د هرچند اين موضوع به ش��كلي 

دموكراتيك انجام مي شود. 
به نوشته آسوش��يتدپرس، پوتين در طول 18 سال 
گذشته كه در سمت هاي نخست وزير و رييس جمهور 
اين كش��ور فعاليت كرده اس��ت، تصوير كلي جهان 
نسبت به روسيه را متحول كرده است. روسيه تبديل 
به يك ق��درت جهاني ش��د و اقتصاد را به سياس��ت 
گره زد و مخالفان سياس��ي را نيز زنداني ك��رد. او به 
نحوي پيش رفت كه به ادوارد اس��نودن، بزرگ ترين 
افش��ا كننده اس��ناد اطالعات��ي و محرمان��ه امريكا 
پناهندگ��ي داد، افراط گرايي در چچن را به ش��دت 
تضعيف كرد، در طول ساليان اخير المپيك زمستاني 

سوچي را برگزار كرد و در تابستان سال 2018 ميزبان 
جام جهاني فوتبال است. پوتين اكنون 65 سال سن 
دارد و به نظر نمي رسد كه بخواهد در آينده اي نزديك 

قدرت را ترك كند. 
ماريا پوگودينا 19 س��اله روس كه دانش��جوي تاريخ 
اس��ت در اين باره مي گوي��د: پوتين م��ن را در تمام 
زندگي هوش��يار و روش��ن كرد و من مي توانم بگويم 
كه از او متش��كرم. با اين حال او در ادامه صحبت هاي 
خود گفت: من در مورد برخي سياست هاي او نگران 
هستم اما آماده راي دادن به او هس��تم و اميدوارم در 
آينده تغييرات تدريجي ايجاد شود. او تاكيد كرد كه 
من در مورد انقالب حرف نمي زنم و بسياري از روس ها 
در تمام س��نين همين اعتقاد را دارن��د. من معتقدم 
كه چنين اتفاق��ي رخ نخواهد داد و م��ا مي توانيم از 

درگيري هاي داخلي جلوگيري كنيم. 
در حال حاضر نيز تا حدودي شرايط انتخابات و نتيجه 

آن مشخص است اما شايد مهم ترين ماموريت پوتين 
در شش س��ال آينده، برنامه ريزي براي اين است كه 
براي دور بعدي انتخابات كه در س��ال 2024 اس��ت، 
برنامه ريزي كند چرا كه دو دوره متوالي او نيز به پايان 
مي رسد. هنوز مشخص نيس��ت كه چه اقدامي انجام 
مي دهد و اينكه مي خواهد فردي را به عنوان جانشين 
معرفي كند يا اينكه بخواهد با تغيير قانون كماكان در 

قدرت باقي بماند. 
پوتين قدرتمند امروز شباهت كمي به مردي دارد كه 
در اوايل هزاره جديد پا به عرصه سياس��ت به عنوان 
رييس جمهور روس��يه گذاش��ت. او در س��ال 1999 
جانشين بوريس يلتسيني شد كه شايد اكنون خاطره 
زيادي از او به جا نمانده و حتي در روس��يه نيز از او به 
نيكي ياد نمي شود. در ابتدا نيز پوتين شخصيتي بود 
كه بسياري معتقد بودند كه لباس رياست جمهوري 
روسيه براي او بس��يار بزرگ اس��ت و تنها تبديل به 
عروسكي براي اليگارشي حاكم بر روسيه خواهد شد. 
روسيه در شرايط و وضعيت بسيار سستي قرار داشت 
و ميراث شوروي سابق براي اين كش��ور به جا مانده 
بود. سربازان روس��ي حتي به حداقل مايحتاج خود 
نيازمند بودند و بودجه روسيه كامال وابسته به وام هاي 
خارجي بود. حدود هجده سال از آن زمان مي گذرد، 
دوستان پوتين اقتصاد را اداره مي كنند و ارتش روسيه 
قدرت خود را بازيابي كرده اس��ت. يك نسل تمام در 
روس��يه فردي به غير پوتين را در راس قدرت نديده 
اس��ت و حتي برخي رهبران جه��ان از جمله دونالد 
ترامپ، رييس جمهوري امريكا الگوي قدرت خود را 
پوتين مي داند و به ش��خص او بسيار عالقه مند است. 
اكنون شبكه هاي خبري كه از كاخ كرملين حمايت 
مي ش��وند از جمل��ه RT و اس��پوتنيك از مخاطبان 
جهاني برخوردار هستند، در چنين شرايطي بسياري 
معتقدند كه پوتين با روياي احياي ش��وروي و حتي 
امپراتوري روسيه تزاري مي تواند حمايت مردمي را تا 
زماني كه قدرت كنوني روسيه پابرجاست همراه خود 
داشته باشد. روس��يه در حال حاضر به دليل اقدامات 
موفق خ��ود در عرصه بين المللي كم��اكان مي تواند 
مسائل داخلي را كنترل كند اما نمي توان اميدوار بود 

كه همواره چنين شرايطي حكمفرما باشد. 

در حال حاضر بانك مش��تركي ميان ايران و پاكس��تان 
هنوز ايجاد نشده اس��ت و فقدان چنين بانك مشتركي 
يك��ي از اصلي ترين معض��الت تجارت ميان دو كش��ور 
همس��ايه اس��ت. در عين حال هنوز ضمانت هاي بانكي 
الزم براي مبادالت تجاري ميان ايران و پاكستان عملي 

نشده است. 
در س��فر آق��اي ظري��ف ب��ه پاكس��تان ب��ا توج��ه به 
زمينه س��ازي ها و مذاكراتي كه قبال بين دو كشور انجام 
شده اس��ت، اميدوارم پيش��رفت هايي در زمينه روابط 
بانكي، تاس��يس بانك مش��ترك و تضمين هاي تجاري 
ايجاد شود تا مسير رس��يدن به س��طح 5 ميليارد دالر 

مبادالت سياسي امكان پذير شود. 
در م��ورد روابط سياس��ي، در حال حاضر حزب مس��لم 
ليگ پاكس��تان به تنهايي بخ��ش اعظم ق��درت را در 
پاكس��تان در اختي��ار دارد و اكن��ون اكثريت س��ناي 
پاكستان نيز در اختيار اين حزب قرارگرفته است. شاهد 
خاقان عباسي، نخس��ت وزير كنوني پاكستان در دوران 
نخست وزيري نواز ش��ريف مقام وزارت نفت را بر عهده 
داشت. ش��اهد خاقان عباس��ي از جمله سياستمداران 
بلندپايه پاكستان اس��ت كه نس��بت به رابطه با تهران 
حس��ن نظر دارد و به گس��ترش رواب��ط دوجانبه عالقه 
نش��ان مي دهد. اميد من اين اس��ت كه در س��فر جاري 
وزير خارجه كشورمان به پاكستان، ساختارها و نهادهاي 
مشترك الزم براي توسعه روابط ميان تهران و اسالم آباد، 

با توجه به تمايل دو كشور، ايجاد شود. 
گروهي ممكن اس��ت عالقه پاكس��تان به تهران را يك 
تاكتيك موقت��ي در پي ايج��اد ش��كاف در رابطه ميان 
اس��الم آباد و واش��نگتن توصيف كنند و ادع��ا كنند كه 
پاكستان عالقه مند است از رابطه با تهران به عنوان يك 
برگ بازي براي فش��ار به اياالت متحده امريكا استفاده 
كند. چنين تحليلي ممكن است بخشي از واقعيت را در 
خود نهفته باشد، اما تمام واقعيت نيست. با وجود اختالف 
نظرها ميان اس��الم آباد و واشنگتن، مساله رابطه با ايران 
براي پاكس��تان به دليل همس��ايگي از اهميت ويژه اي 
برخوردار اس��ت. به گمان م��ن رفت و آم��د هيات هاي 
سياسي و ديپلماتيك ميان دو كش��ور، فرصت افزايش 
گفت وگوها و تب��ادل نظر را مي��ان دو پايتخ��ت ايجاد 
مي كند و اج��ازه مي دهد در منطقه اي كه دس��تخوش 
تحوالت سريع و ناگهاني است، زمينه هاي سوءتفاهم و 
اختالف نظر بين دو كش��ور كاهش يابد و فهم مشترك 
در تفس��ير تحوالت سياس��ي جاري افزايش پيدا كند. 
با وجود اينكه در پاكس��تان ممكن اس��ت ديدگاه هايي 
نسبت به امريكا وجود داشته باش��د كه مي توان از ايران 
به عنوان يك اهرم فشار استفاده كرد، اما نبايد فراموش 
كرد كه بخشي از نيروهاي سياسي در پاكستان هستند 
كه فارغ از روابط اسالم آباد-واشنگتن، به رابطه با تهران 
به عنوان يك رابطه راهبردي و ويژه ن��گاه مي كنند و از 
مزاياي سياست مستقل در برابر جمهوري اسالمي ايران 
باخبر هستند. افزايش فشارهاي دولت دونالد ترامپ بر 
پاكستان عمال باعث شده است كه اسالم آباد نگاه ويژه اي 
به ايجاد توازن ديپلماتيك در روابط خارجي خود ايجاد 
كند و به روابط با قدرت هاي جهاني، مانند چين و روسيه 
و قدرت هاي منطقه اي همچون ايران، براي ايجاد توازن 

در رابطه با امريكا روي بياورد. 
همزمان نباي��د فراموش ك��رد كه موضوع افغانس��تان 
موضوعي مشترك بين ايران و پاكس��تان و همسايه دو 
كش��ور زمينه هاي همكاري بين المللي ميان دو كشور 
را افزايش مي دهد. اس��تمرار مش��كالت در افغانستان 
موضوعي اس��ت كه دغدغه مش��ترك ايران و پاكستان 
است و همكاري براي حل اين پرونده، يكي از زمينه هاي 

مهم همكاري ميان تهران و اسالم آباد است. 
تالش جمهوري اسالمي ايران همواره اين بود كه رابطه 
متوازن با هند و پاكستان داشته باشد. جمهوري اسالمي 
ايران از ابت��داي انقالب تاكن��ون، همزمان ه��م روابط 
سياسي و تجاري خود را با هندوس��تان ادامه داده است 
و هم روابط نزديك امنيتي، سياسي و تجاري با پاكستان 
دارد. ايران عالقه اي ندارد كه سياست هاي خود را به نفع 
كشور ديگري قرباني كند. حسن روحاني، رييس جمهور 
اسالمي ايران نيز اخيرا در سفر به هند گفتند كه روابط 
تهران با دهلي نو عليه هيچ كش��ور ديگ��ري در جهان 
نيست. همين بي طرفي و توازن روابط باعث مي شود كه 
ديگر كشورها از سياس��ت خارجي ايران احساس خطر 
نكنند. اكنون كه آقاي ظريف در پاكستان هستند، اين 
نكته براي كشورهاي ديگر روشن است كه رابطه تهران 
با اس��الم آباد تهديدي عليه دهلي نو ي��ا تهديدي عليه 
واشنگتن نيست. هيچ كشوري نبايد تمام تخم مرغ هاي 
سياس��ت خارجي خود را در س��بد يك كش��ور بگذارد 
و توازن در مناس��بات بين المللي بايد با همه كشورهاي 
جهان رعايت ش��ود. همزم��ان تهران نيز نباي��د انتظار 
داشته باشد كه اسالم آباد تمام روابط اقتصادي، تجاري، 
نظامي يا امنيتي خود را با كشورهاي ديگري كه ممكن 
اس��ت مواضع خصمانه اي عليه جمهوري اسالمي ايران 
داشته  باش��ند، قطع كند. اين يك انتظار غيرواقع بينانه 

است. 
رعايت توازن و تعادل در روابط خارجي، باعث مي ش��ود 
كه ميزان اعتماد در روابط بين المللي افزايش پيدا كند، 
همان گونه كه شاهد بوديم نس��ل جديد سياستمداران 
در عربس��تان س��عودي، تالش كردند ديگر كشورهاي 
اسالمي از جمله پاكس��تان را به موضع گيري خصمانه 
عليه تهران تش��ويق كنن��د، اما اجراي اين سياس��ت با 
شكست مواجه شد و نتيجه اي جز س��رافكندگي براي 
پادش��اهي س��عودي نداش��ت. نه تنها پاكس��تان، بلكه 
بسياري از كش��ورهاي اس��المي ديگر حاضر نشدند به 
خاطر عربستان روابط ش��ان را با تهران قرباني كنند. بر 
خالف تعداد بس��يار معدودي از كش��ورهاي كوچك و 
كم اهميت جهان اس��الم، اكثريت كش��ورهاي جهان با 
وجود روابط حسنه با رياض، حاضر نشدند كه رابطه شان 
را با تهران قرباني رابطه با كش��ور ديگر كنند. پاكستان 
در واق��ع از يك آزمايش ديپلماتيك س��خت س��ربلند 
بيرون آمد. نبايد فراموش كنيم فش��ارها و مشوق هاي 
عربستان براي موضع گيري خصمانه عليه تهران زماني 
ايجاد شد كه نواز شريف هنوز نخست وزير اين كشور بود 
و اين سياستمدار پاكستاني سال هاي تبعيدش را پس از 
كودتاي پرويز مشرف، تحت الحمايه پادشاهي عربستان 

و در پايتخت اين كشور گذرانده بود.

مزيت هاي ديپلماسي متوازن 

ش��اهزادگان و ثروتمنداني ك��ه روزگاري در عربس��تان 
سعودي براي خود برو و بيايي داشتند، حال به مظنونان 
هميشگي و متهمان تحت نظر تبديل شده اند. نيويورك 
تايمز در گزارشي از سرنوشت ثروتمندان و شاهزادگاني 
كه تا كمتر از دو ماه پيش در هتل ريت��ز كارلتون رياض 
زنداني بودند، مي نويس��د. آنها حاال مجبورند تحت نظر 
و با پابندهاي رهگي��ري الكترونيك رف��ت و آمد كنند، 
شاهزادگاني كه روزگاري فرمانده نهادهاي نظامي بودند 
اكنون با محافظاني كنترل مي ش��وند ك��ه از آنها فرمان 
نمي برند و خانواده هايي كه روزگاري با جت هاي خصوصي 
هر زمان اراده مي كردند به هر جاي دنيا مي رفتند، امروز 
دسترسي خود را به حساب هاي بانكي از دست داده اند و 
حتي زنان و فرزندان شاهزادگان و ثروتمندان بازداشتي 
نيز از سفر كردن منع شده اند. خبرنگاران نيويورك تايمز 
در اين گ��زارش نماي ت��ازه اي از زندگ��ي زندانيان هتل 
پنج ستاره رياض عرضه مي كنند. آبان ماه سال جاري بود 
كه ناگهان تعداد زيادي از شاهزادگان، مقام هاي پيشين و 
بازرگانان سعودي بازداشت شدند. پادشاهي سعودي اين 
بازداشت ها را بخش��ي از يك برنامه مبارزه با فساد عنوان 
كرد، در شرايطي كه رس��انه ها اين اقدام را تالش وليعهد 
س��عودي براي حذف رقباي خودش از قدرت و مصادره 
امول آنها براي كمك به اجراي پروژه هاي بلندپروازانه خود 

عنوان كردند. 
نيويورك تايمز مي نويس��د: از آبان تاكنون بس��ياري از 
بازداشتي ها آزاد ش��ده اند، اما عمال نمي توان آنها را آزاد 
توصيف كرد. در واق��ع در حال حاضر بخ��ش عمده اي 
از صاحبان قدرت، ثروت و نفوذ سياس��ي در عربس��تان 
سعودي در شرايط نامطمئن در مورد آينده خودشان به 
سر مي برند. به گفته شاهدان بسياري از بازداشت شدگان 

در طول دوراني كه در هتل ريتز كارلت��ون رياض بودند 
مورد آزار و شكنجه قرار گرفته اند. به گفته يك فرد آگاه در 
مورد شرايط نگهداي اين افراد در هتل ريتز كارلتون در 
روزهاي ابتدايي دستگيري اين افراد دست كم 17 نفر از 
بازداشت شدگان در بيمارستان بستري شدند و دست كم 
يكي از بازداشت شدگان با آثار شكنجه شديد جان خود 
را دس��ت داد. به گفته يك شاهد كه جس��د ژنرال علي 
قحطاني بعد از انتقال از هتل ريت��ز كارلتون را از نزديك 
ديده است، آثار شكنجه ش��ديد بر بدن او وجود داشت و 
به نظر مي رسيد كه بر اثر شكستن گردن جان داده باشد. 
قحطاني، يكي از فرماندهان بلندپاي��ه گارد ملي بود و به 
گفته افراد مطلع فرد ثروتمندي محس��وب نمي ش��د، 
در نتيجه بازداش��ت او به اتهام فساد مالي عجيب به نظر 
مي رسيد، هرچند او يكي از مشاوران نزديك به تركي بن 
عبداهلل، فرزند پادشاه پيشين عربستان به حساب مي آمد. 
پادش��اهي عربستان س��عودي در پاس��خ به درخواست 

نيويورك تايمز براي توضيح تمام��ي اتهام هاي مربوط 
به آزار جسمي و شكنجه بازداشت ش��دگان را رد كرده و 
آن را »كذب محض« عنوان كرده اس��ت. يك پزش��ك 
كه دو تن از بازداشت شدگان هتل ريتز كارلتون را معاينه 
كرده اس��ت، مي گويد كه روي بدن آنها آثار سوختگي و 

شوك الكتريكي قابل مشاهده بود. 
بازداشت شدگان براي آزادي خود نه تنها رقم هاي كالن 
پول به دولت پرداخت كردند بلكه بخشي از دارايي هاي 
خود از جمله زمين ها و ساختمان ها، مديريت بنگاه هاي 
تجاري و سهام خود را بدون هيچ روند قضايي و حقوقي 
مشخص به دربار سعودي بخشيده اند. نيويورك تايمز به 
نقل از يك بازداشتي س��ابق كه اكنون تحت نظر زندگي 
مي كند و به دليل ورشكس��تگي دچار افسردگي شديد 
شده است، مي نويس��د: »هرچه داش��تيم را بخشيديم، 
حتي واقعا نمي دانم خانه اي كه در آن هس��تم متعلق به 
خودم باش��د.« به گفته يكي از نزديكان خانواده پادشاه 

پيشين عربس��تان س��عودي، از فرزندان پادشاه پيشين 
كه جزو بازداش��تي ها بودند، خواسته شده است تا بخش 
اعظم ارثيه پدرشان را به دولت واگذار كنند. هرچند دربار 
سعودي ادعا مي كند كه اين كارزار براي افزايش شفافيت 
اقتصادي اجرا شده اس��ت، اما در روند اجراي اين برنامه 
هيچ ش��فافيتي وجود ندارد و هيچ يك از تراكنش هاي 
مالي و حجم اموال��ي كه از طريق بازداش��ت اين افراد به 
دس��ت آمده اس��ت كامال محرمانه مانده اند. منع سفر و 
وحشت از مجازات هاي بيشتر باعث شده كه آزادشدگان 
نيز تمايلي به فاش كردن آنچه بر آنها گذاشت نباشند. به 
گفته منابع مطلع درهاي شيشه اي حمام و ميله هاي آويز 
حوله در اتاق هاي هتل ريتز كارلتون جمع شده بودند تا 
بازداشت شدگان امكان خودكشي نداشته  باشند. تلفن ها 
و اينترنت از اتاق ها جمع ش��ده  بود، اما بازداشت شدگان 
حق تماش��اي تلويزيون و س��فارش غذا و خدمات هتل 
داشتند. اجازه به بازداشت ش��دگان براي تماس كوتاه با 

خانواده، تا چند روز بعد از بازداشت داده  نشد. 
به گفته منابع رس��مي در عربستان س��عودي، 56 نفر از 
مهمانان هتل ريتز كارلتون همچنان در بازداشت هستند 
كه يكي از آنها تركي بن عبداهلل، فرزند پادشاه پيشين و 
مدير بنياد خيريه عبداهلل است. به نوشته نيويورك تايمز 
دولت عربستان س��عودي قصد دارد مبالغي كه بيش از 
30 فرزند عبداهلل بن عبدالعزيز، پ��س از مرگ او از بنياد 
خيريه عبداهلل به عنوان ارثيه درياف��ت كرده اند باز پس 
بگيرند. به گفته منابع آگاه شاهزادگان وابسته به پادشاه 
پيشين در حال حاضر حق اس��تفاده از منابع مالي خود 
ندارند و تنها به آنها اجازه داده مي ش��ود كه تا سقف 27 
هزار دالر در هفته براي هزينه هاي روزمره از حساب هاي 
خود دريافت كنند. بخش عمده بازداشت شدگان پيشين 
و خانواده هاي شان با محدوديت دسترسي به حساب هاي 

بانكي و منع سفر به خارج از كشور مواجه هستند. 

نيويوريك تايمز ابعاد تازه اي از شكنجه و آزار شاهزادگان و ثروتمندان در عربستان را منتشر كرد
مهماني وحشت در هتل سعودي

سوژه  روز

ميثم سليماني 

شهاب  شهسواري

تالش همه جانبه كره جنوبي براي صلح

 وزير دفاع امريكا
در حاشيه خليج فارس

گروه جهان| در حال حاضر مش��اور امنيت ملي كره 
جنوبي نقش جدي و تاثير گذاري را در جريان مذاكرات 
صلح با كره ش��مالي ايفا مي كند. او در ط��ول دو هفته 
گذش��ته ديدارها و تالش هاي مهم و تاثيرگذاري را در 
خصوص اين مذاكرات انجام داد. چون ايو يونگ، مشاور 
امنيت ملي كره جنوبي، هفته گذش��ته در راس هياتي 
بلندپايه با رهبر كره شمالي در پيونگ يانگ ديدار كرد 
و سپس به واش��نگتن رفت تا دونالد ترامپ و مقام هاي 
امنيتي امريكا را در جريان مذاكرات قرار دهد و در جمع 
خبرنگاران خبره��اي جالب توجه��ي را داد كه يكي از 
آنها ديدار دونالد ترامپ با كيم جونگ اون بود. حاال وي 
روز گذش��ته در ادامه تالش هاي خود به پكن پايتخت 
چين رفت تا با مقام هاي امنيت��ي و رييس جمهور اين 
كشور ديدارو گفت و گو كند و پكن را در جريان آخرين 

تحوالت مذاكرات صلح قرار دهد. 
او روز گذش��ته پس از ورود به پكن با مشاور امنيت ملي 
اين كش��ور ديدار كرد و س��پس به مالقات ش��ي جين 
پينگ، رييس جمهوري چين رف��ت. به گزارش صداي 
امريكا چون ايو يونگ، در اين ديدار گفت: رييس جمهور 
ما، مون جائه اين بر اين باورند كه پيشرفت هاي مختلفي 
كه در جهت دستيابي به هدف صلح و برقراري ثبات در 
شبه جزيره كره به دست آمده به دليل حمايت هاي فعال 
از سوي رييس جمهور ش��ي جين پينگ و دولت چين 
بوده است. يونگ موضع چين را تاييد كرد كه مي خواهد 
شاهد خلع سالح و حل مشكالت شبه جزيره از طريق 

گفت وگو باشد. 
اين سخنان در حالي بيان مي شود كه مقام هاي اياالت 
متحده روز يكش��نبه عنوان كردند كه قب��ل از اجالس 
س��ران ميان دونالد ترامپ و كيم جونگ اون هيچ گونه 
امتيازي را نخواهن��د داد و همچنان به فش��ارها ادامه 
خواهند داد. ماي��ك پمپئو، رييس س��ازمان اطالعات 
مركزي امريكا)سيا( روز يكشنبه به فاكس نيوز گفت: در 
مورد اين موضوع اشتباه نكنيد، بدون مذاكراتي كه در 
پيش هست، هيچ توافقي حاصل نخواهد شد. وي افزود: 
رهبر كره ش��مالي بايد تمرين هاي نظام��ي الزم ميان 
امريكا و كره جنوبي را مورد پذيرش قرار دهد و همچنين 
به ما اطمينان دهد ك��ه در ميز مذاك��ره مي خواهد در 

خصوص خلع سالح سخن بگويد. 
پروفسور س��ونگ يون لي، اس��تاد مطالعات منطقه اي 
در كره جنوبي به صداي امريكا گف��ت: ما مي دانيم كه 
تست هاي موشك هاي بالستيك و بمب هاي اتمي تحت 
بيش از 10 قطعنامه شوراي امنيت سازمان ملل متحد 
ممنوع شده است، بنابراين صرف نظر از تمايلي كه براي 
فعاليت هاي ممنوعه و غيرقانوني وجود دارد هيچ امتياز 
و پيشنهادي در دست نيست. راج شاه، سخنگوي كاخ 
سفيد به خبرگزاري ABC گفت: رييس جمهور برخي 
از سياس��ت هاي شكس��ت خورده اي كه طي دهه هاي 
گذشته شاهد آن بوده ايم، مذاكرات و امتيازات را مورد 
بررسي قرار داده و سياست ما فشار است. فشار از طرف 
شركا و متحدان خود در سراس��ر جهان، فشار از سمت 
س��ازمان ملل و فش��ار از طريق چين. اما برخي نگران 
ديدار احتمالي ترامپ و كيم هستند. سناتور دموكرات 
اليزابت وارن در گفت و گو با NBC گفت: من مي خواهم 
رييس جمهور ما را به موفقيت برساند، زيرا اگر او موفق 
شود، امريكا موفق خواهد ش��د. جهان امن تر مي شود، 
اما من بس��يار نگران هس��تم كه آنها چه مزاياي��ي از او 

مي خواهند. 

گروه جه�ان| جيمز متي��س، وزير دف��اع اياالت 
متحده يكش��نبه وارد عمان ش��د و روز گذش��ته با 
سلطان قابوس پادشاه اين كش��ور ديدار و گفت وگو 
كرد. ب��ه گزارش نش��نال، متيس اولويت هاي س��فر 
خود را بر چن��د موضوع جدي يعني قاچاق اس��لحه 
به يم��ن، روابط دفاع��ي و همچني��ن همكاري هاي 
ضد تروريس��م با عمان را مدنظر قرار داده است. اين 
اولين س��فر جيمز متيس به عن��وان وزي��ر دفاع به 
عمان است. او روز يكش��نبه در بدو ورود به عمان به 
خبرنگاران گف��ت: م��ن از همتايان خ��ود در عمان 
مي پرس��م كه آنها چگونه هرگونه قاچ��اق به يمن را 
مورد ارزيابي قرار مي دهن��د. وي در ادامه افزود آنچه 
من از آنها مي دانم آنها به روش��ني مي خواهند جنگ 
داخلي در يمن متوقف ش��ود. وي در ادامه افزود: من 
آنجا مي روم تا گوش دهم چگونه قاچاق رخ مي دهد 
و ارزيابي هاي آنها را گوش ده��م و ببينم ديدگاه آنها 
نسبت به مس��يرهايي كه اين نوع تجهيزات به يمن 
منتقل مي ش��ود، چگونه اس��ت. وي پي��ش از ديدار 
با س��لطان قابوس گفت: من در حال رفتن و صحبت 
كردن با س��لطان قابوس هستم؛ ش��خصي كه نقش 
بس��يار مهمي در كنترل مرزها و حفظ ثبات در اين 
كش��ور دارد، بنابراين بايد ديد كه آنها چگونه ارزيابي 
مي كنند. متيس پس از عمان به بحرين خواهد رفت و 
قصد دارد در ديدارهاي خود بر حفظ ثبات در منطقه 
تمركز كند. متيس در اين خصوص گفت: ما خواهان 
اتحاد شوراي همكاري خليج فارس هستيم و بنابراين 
من نيز خواهان شنيدن آنچه هس��تم كه مقامات در 
خصوص اختالفات مي گويند. وي افزود: دولت ترامپ 
قصد دارد تا تالش هاي خ��ود را براي حل بحران قطر 
تشديد كند. متيس همچنين در خصوص سفر خود 
به بحرين گفت: م��ن قصد دارد با حمد بن عيس��ي 
آل خليفه پادش��اه بحرين مالقات كنم تا در خصوص 
تقويت همكاري هاي دفاع��ي صحبت كنيم. گفتني 
اس��ت بحرين ميزبان ناوگان پنجم اياالت متحده و 

داراي روابط نظامي قوي با اين كشور است. 

سايت رياست جمهوري روسيه

دست نشانده اي كه ابرقدرت شد

 پوتين، حاكمي
 براي يك نسل روسيه

طي روز هاي گذشته مس�تند دو س�اعته انتخاباتي از والديمير پوتين در رسانه هاي مختلف 
دست به دست مي شود كه حقايقي جديدي را از خود در ميان گذاشته است. به گزارش ايسنا و 
به نقل از اكسپرس، پوتين در بخشي از اين مستند گفت: هشداري جدي دريافت كردم مبني 
بر اينكه مردي با يك بمب تهديد كرده كه به المپيك زمستاني سوچي حمله مي كند. پوتين در 
اين مصاحبه گفت: به من گفته شد يك هواپيما از مبدا اوكراين به مقصد استانبول ربوده شده 
و هواپيماربايان خواستار فرود در سوچي هستند. براساس گزارش ها، پوتين پس از شنيدن 
اين اطالعات به مقامات امنيتي دستور داد تا براي ساقط كردن اين هواپيما آماده شوند. پوتين 
گفت: در آن زمان به مقامات امنيتي گفتم كه طبق برنامه عمل كنن�د. اما پس از آنكه پوتين 
مطلع مي شود كه هشدار اشتباه بوده اين دستور را بالفاصله لغو مي كند. در بخش ديگري از 
اين مستند، به خبرنگاري كه از وي پرسيد آيا ش�رايطي وجود دارد كه تحت آن رهبر روسيه 
آماده باشد تا از شبه جزيره كريمه دست بكشد، گفت: آيا ش�ما عقل تان را از دست داده ايد؟! 
چنين شرايطي وجود ندارد و نخواهد داشت! پوتين همچنين در اين مستند با اشاره به بخشي 
از زندگي و گذشته خانواده خود گفت: پدربزرگم هم براي لنين و هم براي استالين در مسكو 
آشپزي مي كرد. آندري كوندراشف، مصاحبه كننده كه به عنوان سخنگوي كمپين انتخاباتي 
رييس جمهوري روسيه در ژانويه سال جاري ميالدي انتخاب شد، گفت: اسپريدون پوتين تا 
كمي پيش از آنكه در سن ۸۶ سالگي در س�ال ۱۹۶۵ درگذشت، براي دولت شوروي به عنوان 
آش�پز خدمت مي كرد. ديميتري پسكوف، س�خنگوي كرملين نيز اعالم كرد: اطالعات ارايه 

شده در اين فيلم دو ساعته دقيق است. 

اعتراف هاي پوتين

امريكا


