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جریده عالم

گزارش سیا منجر به تشکیل جلسه سنا شد؛

روابط با ریاض روی میز مجلس نمایندگان

با نفوذ هکرهای سایبری؛

ایمیل مقامات دولتی در آمریکا
هک شد

لیندسیگراهام،سناتور
جمهوریخواه بعد از
جلسهسناوشنیدن
گزارش جینا هاسپل درباره
قتلجمالخاشقجی،
روزنامهنگارمنتقدسعودی
درجمعخبرنگارانمتعهد
شد پیشنویسطرحی را
که در آن بر دست داشتن
محمدبنسلمانبهقتل
خاشقجیتأکیدمیشود،
مطرحکند

سهشــنبه شــب ( 13آذر مــاه)
ســناتورهای آمریکایی شاهد جلسه
توجیهی جینا هاسپل ،رئیس سیا در
خصوص شیوه قتل جمالخاشقجی،
روزنامهنگار منتقد دولت ســعودی
بودند.
جمالخاشــقجی که مواضعش
در سالهای اخیر علیه رژیم سعودی
برگشــته بود ،روز ده مهرماه گذشته،
پس از ورود به کنسولگری عربستان
سعودی در استانبول ،توسط یک تیم
اعزامی از عربســتان سعودی به قتل
رســید و تا همین امروز هم جسد او
ناپیداست .ریاض برخی افراد را متهم
بهقتلاوکردهاماتأکیدداردکهشخص
ولیعهدسعودیازچندوچوناینترور
بیاطالع بوده اســت .اما از گفتههای
ســناتورهای آمریکایی برمیآید که
نظر سازمان اطالعات مرکزی آمریکا
چیزدیگریاست.
روزنامه آمریکایی والاســتریت
ژورنال نوشــته اســت که تعدادی از
ســناتورهای آمریکایــی میگویند
تردیــدی وجــود ندارد کــه محمد
بنسلمانپشتقتلجمالخاشقجی
بودهاست.
بنســلمان ،از زمــان روی کار
آمدن دونالدترامــپ در آمریکا یکی
از اصلیتریــن محورهای سیاســت
خارجــی آمریکا در غرب آســیا بوده
اســت .وی قراردادهــای نظامی به
ارزش  110میلیــارد دالر بــا آمریکا
امضا کرده کــه رئیسجمهور ایاالت
متحده میگوید حاضر نیست آنها را
ازدستبدهد.
والاستریت ژورنال پیش از این نیز
گزارش داده بود که ســیا کشف کرده
بنسلمان در ســاعات پیش و پس از
قتلروزنامهنگارمنتقدخود،یازدهپیام
برایمشاورنزدیکشکهبرقتلنظارت
میکردفرستادهاست.
در همیــن راســتا طی جلســه
توجیهی نیز دو عضو جمهوریخواه
مجلس ســنای آمریکا بعد از شنیدن
گزارش رئیــس ســازمان اطالعات
مرکزی آمریکا سیا درباره پرونده قتل
روزنامهنگار منتقد ســعودی اظهار
کردند ،بیش از گذشــته به این یقین
رســیدهاند که محمد بنسلمان در
قتل جمال خاشــقجی دست داشته
اســت .این در حالی است که به گفته
منابع مطلع ،دولت ترامپ قصد دارد
درباره ماهیت روابطش با عربســتان
بــه مجلــس نماینــدگان آمریکا
توضیحاتیبدهد.
نشســت روز سهشــنبه بازتاب
گستردهای بین سناتورهای شرکت
کننــده در نشســت مجلس ســنا
داشت و بســیاری از آنها به این باور
رسیدند که محمد بنسلمان ،ولیعهد
ســعودی در قتل جمالخاشــقجی

دســت داشــته و بایــد تدابیــری
فوری و جــدی علیه ایــن وضعیت
لحاظ شود .در عین حال برخی نیز از
جینا هاسپل ،رئیس سیا انتقاد کردند
که چرا این نشســت را تنها با برخی
اعضایسناداشتهوباهمهاعضانشست
رابرگزارنکردهاست.
لیندســی گراهــام ،ســناتور
جمهوریخواه از ایالــت کارولینای
جنوبی بعد از جلسه ســنا و شنیدن
گزارش جینا هاســپل دربــاره قتل
جمالخاشقجی ،روزنامهنگار منتقد
سعودی در جمع خبرنگاران متعهد
شد پیشنویس طرحی را که در آن بر
دستداشتنمحمدبنسلمانبهقتل
خاشقجیتأکیدمیشود،مطرحکند.
گراهام تصریح کرد ،به این نشست
ال
رفته و بسیار یقین داشــته که عم ً
غیرممکن اســت که ایــن عملیات
بدون اطالع ولیعه د ســعودی محمد
بنسلمان انجام گرفته باشد و نشست
را تــرک کــرده درحالیکه بســیار
اطمینانش نســبت به اینکه برآورد
اولیهاش درباره این پرونده درســت
بوده،بیشترشدهاست.
وی همچنیــن گفت :عربســتان
ســعودی جزو متحدان راهبردی ما
استوارزشداردکهرابطهمانرانجات
دهیم ،اما ایــن کار نباید به هر قیمتی
صورت بگیرد .او گفت :در صورتی که
کارهای محمد بنســلمان را نادیده
بگیریم و به آنها رســیدگی نکنیم،
به جایگاه خودمــان در دنیا و امنیت
ملیمان خدشــههای بیشتری وارد
میکنیم .نمیتوانم محمد بنسلمان
راشریکیقابلاتکابرایایاالتمتحده
آمریکا ببینم .وی خاطرنشــان کرد:
محمد بنسلمان قدرتی نابودگر است
و در عالیترین ســطح ممکن در قتل
خاشقجی دست داشته و رویکردش
درباره قتل بســیار دردناک اســت.
نمیتوانم او را شــریکی قابل اعتماد
برایایالتمتحدآمریکابدانم.
گراهامدرعینحالگفت:عربستان
و محمــد بنســلمان دو موجودیت
مختلف هســتند اگر عربستان برای
مدتی طوالنی دســت چنین فردی
بماندکارکردنبااوبسیاردشوارخواهد

بعدازقتلخاشقجی،
 19تماس با شمارهای در
عربستانسعودیگرفته
میشود .در فایل صوتی
مشخصاستکهچهار
تماس برقرار شده بین
المطربوسعودالقحطانی
مشاور دربار سلطنتی و از
نزدیکانمحمدبنسلمان
ولیعهدسعودیاست

شد زیرا به تصور من محمد بنسلمان
دیوانه و خطرناک اســت و روابط ما با
آنهارابهخطرمیاندازد.
این سناتور جمهوریخواه تأکید
کرد ،با همقطارانــش از دو جناح در
کنگره تالش خواهد کرد تا بیانیهای
را صادر کند که در آن بر دست داشتن
بنســلمان در قتل خاشقجی تأکید
میشود و اشاره دارد به اینکه از زمان
ولیعهد بودن بنســلمان آشوب در
منطقه پر شده و روابط دو کشور نابود
شدهاست.
این سناتور ادامه داد ،نمیتواند از
فروش تسلیحات به عربستان تا زمانی
که این کشور به دســت این فرد اداره
میشود حمایت کند بهویژه که جنگ
دریمنازکنترلخارجشدهاست.
گراهامافزود:منقصددارمطرحی
درباره دست داشــتن بنسلمان در
این قتل با توجــه به ادله و شــواهد
بســیار موجود صادر کنم ،بعد از آن
تحریمهایــی را در چارچــوب قانون
مگنیتسکی بر مسئوالن قتل اعمال
کنم و دوست دارم به جهان بگویم اگر
کسی تمایل به ائتالف با آمریکا دارد و
میخواهد اقتصادش رابا آنگرهبزند و
درتالشبرایعملیاتنظامیمشترک
اســت این پیشبینیها را هم داشته
باشدکهبایددرقبالاقداماتشپاسخگو
باشدازجملهعدمدستداشتندرقتل
وحشیانه خبرنگاران در سراسر دنیا،
اگر این پیام را به جهان ندهیم جهان
را تبدیل به جایی بســیار خطرناک
خواهیمکرد.
ویخاطرنشانکرد،بهنظرمیرسد
دولت دونال د ترامپ ،رئیسجمهوری
آمریکا نمیخواهد ادله دست داشتن
بنسلمان در قتل را قبول کند اما من
با دیگر ســناتورها طرحی با مضمون
اینکه ولیعهد ســعودی شریک در
قتل اســت ،صادر خواهم کرد .وقتی
نمیخواهی بگویی این قتل به دست
افرادی زیر نظر بنسلمان انجام گرفته
تو عمدا ً میخواهی چشمانت را روی
واقعیتببندی.
بــاب کورکــر دیگــر ســناتور
جمهوریخواه نیز اظهــار کرد ،هیچ
شکی ندارد که بنســلمان آمر قتل

یک سناتور ارشد
آمریکایی با زیانبار
خواندن گزارش رئیس
سازمان سیا درباره
خاشقجیبرایبنسلمان
و دولت ترامپ ،گفت که
وزیران خارجه و دفاع این
کشور ،کنگره را گمراه
کردهاند
خاشقجیوناظربرآنبودهاست.
وی بــه خبرنــگاران گفــت ،اگر
بنسلمان در برابر هیئتمنصفه قرار
بگیرد در عــرض  ۳۰دقیقه محکوم
میشــود .ترامپ باید ظرف روزهای
آینده بایســتد و بگوید آمریکا قتل را
تایید نمیکنــد و اال کنگره وارد عمل
خواهدشد.
ایــن در حالی اســت کــه منابع
مطلع گفتنــد ،دولــت آمریکا قصد
دارد بــه مجلس نماینــدگان کنگره
در ســایه قتل خاشــقجی و بحران
یمن موضوع روابطش با عربســتان را
شــرح دهد .این منابع در گفتوگو با
خبرگزاریرویترزگفتند،دولتترامپ
 13دســامبر( 22آذر ماه) نشستی با
تمامی اعضای مجلــس نمایندگان
خواهد داشــت تا آنهــا را در جریان
موضوعروابطشبادولتعربستانقرار
دهد .به گفته این منابع ،جینا هاسپل
نیزقراراستمجلسنمایندگانآمریکا
را در جریان اطالعات سیا درباره قتل
خاشقجی خواهد گذاشــت .در روز
سهشنبه( 13آذر ماه) جینا هاسپل با
گروههای از اعضای برجسته مجلس
سنا نشســت داشــت و گزارش سیا
دربارهقتلخاشقجیونقشبنسلمان
دررونداینحادثهرابهسمعونظرآنها
رساند .این بعد از انتقادات گستردهای
بودکهبهدلیلحضورنیافتندرجلسه
مشابه قبلی با حضور وزیران خارجه و
دفاعآمریکاباآنروبهروشد.
دولت ترامپ درباره قتل خاشقجی
مخفیکاریمیکند
در همین حین یک سناتور ارشد
آمریکایی بر این باور اســت که پامپئو

وزیر امور خارجــه و متیس وزیر دفاع
دولتآمریکا،کنگرهراگمراهکردند.
یــک ســناتور ارشــد آمریکایی
با زیانبــار خواندن گــزارش رئیس
سازمان ســیا درباره خاشقجی برای
بنســلمان و دولت ترامپ ،گفت که
وزیرانخارجهودفاعاینکشور،کنگره
راگمراهکردهاند.
حضورجیناهاسپلرئیسسازمان
مرکزیاطالعاتآمریکاسیادرجلسه
غیرعلنی مجلس سنای این کشور و
ارائه گزارشی درباره قتل روزنامهنگار
منتقد ســعودی جمال خاشقجی در
ترکیه،انتقادشدیدیکیازسناتورهااز
دولتآمریکارابرانگیخت.
ســناتور ریچاد بلومنتــال عضو
ارشد مجلس ســنای آمریکا با انتقاد
شــدید از مخفیکاری دولت دونالد
ترامپ رئیسجمهــور ایاالت متحده
در موضوع قتل جمالخاشــقجی و
حمایتواشنگتنازریاض،تأکیدکرد
که جلسه استماع گزارش هاسپل باید
علنیبرگزارمیشد.
بلومنتال ،سناتور ارشد آمریکایی
در صفحــه شــخصی توییتــر خود
نوشــت :واکنش همــکاران من به
گزارشــی که از سازمان ســیا است،
نشان میدهد که پامپئو وزیر خارجه
آمریــکا و متیس وزیر دفــاع آمریکا
کنگــره را گمراه کردهانــد او ولیعهد
سعودی را آمر قتل خاشقجی دانسته
و افزود :محمد بنسلمان مسئول قتل
وحشیانه و ازپیش برنامهریزی شده
خاشقجی است و دولت ترامپ نیز در
حال الپوشــانی آن است .این سناتور
آمریکاییبااعالمخبرتصمیمسنابرای
اقدام علیه ریاض توضیح داد :در حالی
کهتمامسنابهاقداماتمعنیداریرأی
خواهد داد که بنسلمان را جوابگوی
اقداماتش میکند ،اما فقط تعدادی از
سناتورهاتوانستندواقعیتراببینند.
بلومنتال با انتقــاد از غیرعلنی و
محدود برگزار شدن گزارش هاسپل
به ســنا ،تأکید کرد :این اســتماع،
که هم برای بنســلمان و هم دولت
ترامپ زیانبار بود ،باید با حضور تمام
سناتورهابرگزارمیشد.
یک شــبکهخبری ترکیهای چند

روزپیشبخشکوتاهیازفایلصوتی
هفت دقیقهای از مجادله خاشــقجی
با مهاجمان در بخش صــدور رویداد
کنسولگریاستانبولراپخشکرد.
بخشهایمنتشرشدهالبتهحاوی
صوتزمانقتلوینیستوفقطچند
جملهازمجادالتلفظیبینخاشقجی
و افرادی است که به نظر میرسد قصد
صدمهزدنبهویرادارند.
در این بخش کوتاه از فایل صوتی
کهتوسطوبگاهشبکههابرترکمنتشر
شده،شنیدهمیشودکهخاشقجیدر
بخشالفکنسولگریمیگوید:دست
من را رها کنید! چــه میکنید؟ این
بخش مربوط به صدور رویداد اســت
که هفت دقیقه از فایل صوتی در آنجا
ضبطشدهاست.
بر این اساس ،بالفاصله بعد از ورود
خاشــقجی به بخش صــدور روادید
کنسولگری ســعودی در استانبول،
چهار نفر به ســمت وی هجوم آورده
و با گرفتن دســتان خاشقجی سعی
در کشــاندن وی به بخش دیگری از
کنسولگریداشتند.
آن چهار نفر ،خاشقجی را به بخش
به کنسولگری که محل انجام کارهای
اداری است ،میبرند .ســه نفر دیگر
نیز در این بخش به سمت وی هجوم
میآورند.
طبقگزارشهابرترک،یکیازآنها
ماهرعبدالعزیزالمطربرهبرتیمترور
پانزدهنفرهبود.نفردیگرمحمدالعتیبی
سرکنسول ســعودی بوده است .این
در حالی اســت که پیشتر العتیبی
در نشست خبری که داشته هرگونه
حضوردراینواقعهراتکذیبکردهبود.
در ادامه این فایل صوتی شــنیده
میشود که مطرب با فریاد کشیدن بر
سر خاشقجی میگوید :خائن! تو را به
سزایاعمالتمیرسانیم.
هابرتــرک گــزارش میدهد که
در ادامه این فایــل صوتی ،مجادالت
لفظی و صدای درگیری مهاجمان با
خاشقجیشنیدهمیشود.
برایناساس،بعدازقتلخاشقجی،
 19تماس از بخش ج کنسولگری که
دفتر سرکنســول در آنجا واقع شده
با شــمارهای در عربســتان سعودی
گرفته میشــود .در این فایل صوتی
مشــخص اســت که چهــار تماس
برقرار شــده بین المطرب و ســعود
القحطانی مشــاور دربار سلطنتی و از
نزدیکان محمد بنســلمان ولیعهد
سعودیاست.
خاشقجی  ۵۹ساله چهارشنبه دو
اکتبر ( 10مهر ماه) بــرای امور ازدواج
خودبهکنسولگریعربستانسعودی
دراستانبولمراجعهکردامادیگرازآن
خارجنشد.
درپی فشــارهای ترکیه و افشای
قطــرهچکانــی اطالعــات از نحوه
به قتــل رســیدن وی ،دادســتانی
کل عربستان ســعودی بعد از تغییر
چندین بــار ادعاهای خــود ،در این
باره نهایتاً  15نوامبــر ( 24آبان ماه)
اذعان کــرد کــه ایــن روزنامهنگار
منتقد در داخل کنسولگری تکهتکه
شدهاست.

آمارهاحاکیازآناستکهآدرسایمیلوپست
الکترونیکیچهارنفرازدستیارانارشدکمیتهکنگره
ملیحزبجمهوریخواهایاالتمتحدهآمریکاهک
شدهودردسترسهکرهاقرارگرفتهاست.
با توجه به افزایــش روزافزون نفــوذ هکرها و
مجرمان سایبری به وسایل الکترونیکی همچون
رایانهوگوشیهایهوشمند،بسیاریازایمیلهای
مقامات ارشد سیاســی و دولتی در سراسر جهان
همواره مورد هک و نفوذ هکرها قرار میگیرند و این
امر مشکالت امنیتی متعددی را برای کشورهای
مختلف جهان ایجاد میکنــد .باوجود تالشها و
هشدار متخصصان فعال در حوزه امنیت سایبری،
ســاالنه بارها اخبار هک و نفوذ هکرها به ایمیل و
حسابهای کاربری مورداستفاده مقامات سیاسی
ودولتیدررسانههابهگوشمیرسد.مقاماتحزب
جمهوریخواهدرایاالتمتحدهآمریکاافشاکردهاند
که ایمیل و حساب کاربری پست الکترونیک چهار
نفرازدستیارانارشدعضوکمیتهملیاینحزبدر
جریان برگزاری انتخابات میاندورهای سال جاری
میالدیهکشدهاست.براساسگزارشوبسایت
 ،Channel NewsAsiaدر ماههای گذشــته
اخباروگزارشهایبسیاریدرخصوصنفوذهکرها
و مجرمان سایبری به ایمیل و حسابهای کاربری
شخصیویارسمیمقاماتارشدسیاسیوحزبیدر
آمریکامنتشرشدهاستکهنشانمیدهدتالشهای
بسیارزیادیبهمنظورتأثیرگذاریدرسیاستهای
داخلی و خارجی کا خ ســفید صورت گرفته است.
هنوزمعلومنشدهاستکههکرهاومجرمانسایبری
مربوطهازسویچهکشوروچهنهادیتحتحمایت
قرار گرفتهاند و یا حتــی از چه طریقی به گذرواژه و
حسابکاربریایندستیارانارشدسیاسیودولتی
دسترسیپیداکردهاند.
وزارت خارجه روسیه اعالم کرد:

به توافق منع موشک های اتمی
پایبندیم

با وجود اعالم آمریــکا در تعلیق پیمان منع
موشــکهای میان برد اتمی ،وزارت خارجه
روســیه از پایبندی کامل خود بــه این پیمان
خبر داد .در حالیکــه وزیر امور خارجه آمریکا
میگوید واشنگتن ظرف 60روز آینده پایبندی
به پیمان منع موشکهای میان برد اتمی INF
را تعلیق خواهد کرد ،روسیه از ادامه تعهد خود
به این پیمان خبر داد.
به نوشته خبرگزاری شین هوا وزارت خارجه
روسیه سهشنبه شب ( 13آذر ماه) اعالم کرد که
مســکو بهطور کامل به مفاد این پیمان پایبند
است .بر اســاس این گزارش ،مقامهای روسیه
بارها گفتهاند که خروج احتمالی آمریکا از این
پیمان تمامی جهان را وارد مسابقه تسلیحاتی
میکند .روسیه همچنین اعالم داشته که آماده
رفع هرگونه مشــکل در اجرای ایــن پیمان با
آمریکا است.
دونالد ترامپ رئیسجمهور آمریکا چندی
قبل روســیه را به نقض پیمان منع استفاده از
موشکهای اتمی میان برد متهم و تهدید کرد
که کشورش را از آن خارج میکند
ترامپ در سخنان خود مدعی شد :ما طرفی
هستیم که داخل توافق ماندهایم و آن را رعایت
کردهایم ولی روسیه ،متأســفانه از آن پیروی
نکرده اســت؛ بنابراین ،ما این توافق را خاتمه
خواهیم داد و از آن خارج میشویم.
وی اضافه کرد :روســیه این توافق را نقض
کرده است .آنها سالها است که این توافق را
نقض کرده است .نمیدانم چرا رئیسجمهور
اوباما چرا در این مورد مذاکره نکــرد یا از این
توافق خارج نشد .ما دیگر به آنها اجازه نخواهیم
داد یک توافق هستهای را نقض کنند و وقتی که
ما اجازه کار تسلیحاتی نداریم آنها بروند و این
کار را انجام دهند.

