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معادالت خانواده سعودی؛
خروج آرام از بحران

مریم عالمه زاده

محمد بن سلمان، روز چهارشنبه )دوم آبان( 
در آغاز کنفرانس ســرمایه گذاری آتی عربستان 
ســعودی، کامال با اعتماد به نفس حاضر شد و به 
شوخی در مورد داستان دزدیدن نخست وزیر لبنان 
پرداخت و به ظاهر در مورد قتل جمال خاشقجی با 
صورتی بی حالت ابراز ناراحتی کرد. پیام پنهان این 
اقدامات او تنها یک چیز بود: من هنوز اینجا هستم.

اما خارج از گود، اعضای خانواده ســلطنتی و 
مقامات خارجی موثر این کشور، در خفا در مورد 
آینده شاهزاده سعودی بحث می کنند؛ به ویژه آنکه 
آیا ماندن او به عنوان تنها فرد قدرتمند سلطنت در 
مواجه با بزرگ ترین بحران بین المللی پس از دوران 

حمالت 11 سپتامبر، جایز است یا خیر.
سه هفته پیش از قتل خاشقجی در کنسولگری 
عربستان در ترکیه، جایگاه شاهزاده به عنوان قدرت 
بی چون و چرای سلطنت و نقش آتی او به عنوان 
پادشاه عربستان، تضمین شــده بود. در جریان 
افشــای جزئیات قتل، نه تقویت احتمال دست 
داشتن شاهزاده در آن و نه فشارهای بین المللی بر 
ریاض برای ارائه یک توضیح قانع کننده، هیچ کدام 
نتوانست پادشاه سلمان و دونالد ترامپ را وادار به 

کنار گذاشتن بن سلمان کند.
با این حال ایده اینکه برخی مســئولیت های 
وی باید محدود شــود، در حال قوت گیری است. 
بعد از یک قرن حکومت، خاندان آل سعود می داند 
که باید برای نجات، کاری بیشــتر از فروش نفت 
و ضربه گیری کینه جویی هــای غرب انجام دهد. 
درک سیاسی آنها به معنای این است که آنها کامال 
آگاه هستند که دوستان قدرتمند آنها رفته رفته به 
دلیل سیاست های شــاهزاده از کوره در می روند. 
خاندان، شاهد تیترهای خبری است که آمریکا را 
بابت حمایت از کمپین جنگ علیه یمن سرزنش 
می کنند. تنش های داخلی برآمده از سیاست های 
او هم منجر به خروج سرمایه گذاران شده است و 

از طرفی با قطر، کانادا و آلمان چپ افتاده است.
همتایان منطقه ای هم نگران حضور بن سلمان 
هســتند، اما منتظــر مکانیزم خــود اصالحی 
ســعودی ها مانده اند. البته هرچند که متحدان 
غربی از بن ســلمان در مورد پرونده خاشقجی به 
شدت دنبال جواب هســتند، اما برخی اشخاص 
از جمله خــود ترامپ و جرد کوشــنر، داماد وی، 
همچنان روابط دوستانه و صمیمانه خود با شاهزاده 
را حفظ کرده اند. از طرفی اردوغان که شورش های 
ترکیه را بی ارتبــاط با بن ســلمان نمی داند، در 
صحبت های اخیر خود شاه سلمان را خطاب قرار 
داد و از او در مورد قتل توضیح خواســت و تلویحا 

گفت که شاهزاده مقصر حادثه است. 
هرچند که خاندان ســلطنتی سعودی به دنیا 
اجازه نمی دهند که برای تغییــرات آنها تصمیم 
بگیرند، اما متوجــه انتظارات دنیا بــرای تغییر 
هســتند. با وجود آنکه پادشاه سلمان برای حفظ 
شأن بن سلمان پا پیش گذاشته و در اولین گام او 
را مسئول بازیابی سرویس اطالعاتی سعودی کرده 
و الفیصل را مأمور کرده که به واشــنگتن بگوید 
خاندان پشت بن سلمان اســت، اما در پشت پرده 
برنامه هایی آرام و بی تنش برای تغییرات در حال 

انجام است.
در واقع این سیاست سنتی سعودی است که در 
پشت پرده تصمیم بگیرد و با اشتباهات شاهزاده 
بن سلمان کنار بیاید. حاال پادشاه می تواند با ترفیع 
یک عضو با تجربه این سیگنال را به دنیا بدهد که 

تصمیمات تنها از سوی پسرش گرفته نمی شد.
با توجه به اینکه اقدامات انجام شــده از سوی 
بن ســلمان در خارج از خاک ســعودی همچون 
کشتن خاشقجی و جنگ یمن عواقب بدی داشته، 
تغییر سیاست خارجی احتماال اولین اقدام است. 
در مقابل برای جلوگیری از اقدامات ملی گرایانه، 
رهبران پیر باید مراقب هرگونه اقدامی در راستای 
حفظ ثبات و منافع عربســتان باشــند، همچون 
کاری که پادشاه در دفاع دوباره از فلسطین در قبال 
اقدامات صهیونیست دوستانه بن سلمان انجام داد. 
همچنین باید با نهادهای ســعودی که قصد کنار 
گذاشتن بن سلمان را ندارند به طور جدی صحبت 
شود؛ شخصیت هایی که از ســوی بن سلمان به 
جایگاه های رفیع دســت یافته اند. هرچند چهره 
سعودی پس از بن سلمان مخدوش شده، اما همه 

منتظر اقدامات بعدی شاه هستند.

جریده عالم
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سیدمحمد میرزامحمدزاده

مقامــات پلیســی کــه موضوع 
بمب گذاری های هفته گذشــته در 
آمریکا را مورد بررســی قرار داده اند، 
توجه خود را به بخــش جنوبی ایالت 
فلوریدا معطوف کرده اند، جایی که به 
عقیده آنها، با استفاده از خدمات پست، 
این بمب ها از آنجا ارسال شده است. دو 
فرد مطلع از موضوع روز پنجشنبه )3 
آبان( به روزنامه نیویورک تایمز گفتند 
که این بمب ها شخصیت های برجسته 
منتقد سیاســت های ترامپ را هدف 

قرار داده اند.
توجه مقامات تحقیقاتی زمانی به 
جنوب فلوریدا جلب شــد که به گفته 
FBI، پلیس فدرال آمریکا، سه بمب 

دیگر نیز کشف شدند.
2 مــورد از بمب گذاری های اخیرا 
کشف شــده به آدرس جوزف بایدن، 
معاون رئیس جمهور پیشین آمریکا 
در ایالت دالویر و ســومی برای رابرت 
دنیرو، بازیگــر آمریکایی که در محله 
لور منهتن زندگی و کار می کند، ارسال 

شده بود.
همه 10 بســته مشــابه که از روز 
دوشنبه هفته گذشته )30 مهر( یافته 
شده اند، آدرس برگشت دبی واسرمن 
شــوالتز، نماینده دموکرات ســاکن 
جنوب فلوریدا را روی خــود دارند و 
کریستین نیلسون، وزیر امنیت میهن 
آمریکا، روز پنجشنبه، به شبکه خبری 
فاکس نیوز گفت که ایــن بمب ها از 

داخل همین ایالت ارسال می شوند.
داده های جمع آوری شده از اداره 
خدمات پستی ایاالت متحده آمریکا، 
نشان می دهد که این بسته ها از مراکز 
خاص پستی فلوریدا ارسال می شود؛ 

یکی از این مراکز با نام مرکز پســتی 
اوپا-لوکا، در محله میامی-دید، چند 
روز پیش از سوی تیم ضد بمب گذاری 
پلیــس و واحــد K-9 منطقه تحت 
احتیاط نامیده شــد و مورد بررســی 

قرار گرفت.
ادامه مــوج بمب گذاری ها موجب 
این سوال شده اســت که آیا منتقدان 
ترامپ یا کسانی که از سوی راستگراها 
مــورد انتقاد هســتند، هــدف این 

بمب گذاری ها هستند یا خیر؟
تا کنون هیچ یک از بمب های کشف 
شده به خودی خود منفجر نشده اند و 
پلیس در صدد است که آیا این بمب ها 
قابلیــت انفجار دارند یــا خیر. جیمز 
اونیل، کمیسر پلیس شهر نیویورک، 
در یک کنفرانس خبری هشدار داد که 
این بسته ها دستگاه های فعال هستند 

و باید خطر آنها جدی گرفته شود.
 در مورد بمب چه می دانیم 

و چه نمی دانیم؟
به گفته یکــی از مقامات قضایی، 
پاکــت و برچســب های آدرس 
روی بســته هایی که به جــو بایدن و 
رابرت دنیرو فرستاده شــده، مشابه 
همان هایــی اســت کــه بــه دفتر 
ســی ان ان در نیویورک و بــه باراک 
اوباما، رئیس جمهور پیشین آمریکا، 
هیالری کیلینتون، وزیر امور خارجه 

وی و دیگران ارسال شده بود.
بررســی ایکس ری بسته ارسالی 
به رابرت دنیرو نشان می دهد که این 
بسته نیز شامل یک بمب لوله ای است.

کاراگاهان دولتی، ایالتی و محلی 
در نیویــورک، واشــنگتن، فلوریدا و 
لوس آنجلس، برای بررســی ســریع 
موضوع متحد شده اند. موضوعی که 
پایه های رسانه ای و سیاسی آمریکا را 

شگفت زده کرده است.
به گفته یک مقام مطلع، در حالی 
که در ابتدا تصور می شد این بسته ها 
به صورت دســتی یا با پیک ارســال 
شده اند، حاال کارآگاهان به این نتیجه 
رسیده اند که همه 10 بسته کشف شده 
تا روز پنجشــنبه )3 آبان( احتماال به 

وسیله پست ارسال شده اند.
تصاویر بســته های وارد شــده به 
سیســتم پســت، در این مراکز ثبت 
می شود. در جریان تحقیقات، پلیس 
تصاویر بســته ها را مورد بررسی قرار 
داده تا شاید دریابد این بسته ها دقیقا 
از کجا ارسال می شوند و همچنین اگر 
بسته احتمالی دیگری در حال ارسال 

بود را متوقف کنند.
عالوه بــر این، پلیــس در جریان 
بررسی قانونی بسته ها و دستگاه های 
انفجاری، به دنبال تشــخیص محل 
خریداری پاکت، تمبرهای پســتی و 

اجزا بمب ها هستند.
چند مقام قضایی هم گفته اند که 
کاراگاهان به احتمال زیاد، داده های 
برج های مخابراتــی در منطقه ای که 
انتظار می رود بمب ها از آنجا ارســال 
شده باشــند، را بررســی می کنند.  
داده های به دســت آمده از هر منطقه 
می تواند لیستی از شــماره تلفن ها و 
احتماال کاربرهایی را به دســت دهد 
که در زمان ارسال بسته در آن ناحیه 

حضور داشته اند.
به گفته یک مقام قضایی، بســته  
بمبی که به جو بایدن ارسال شده بود، 
در مرکز خدمات پستی ایاالت متحده 

در ایالت دالویر، متوقف شد. 
بســته ای که بــه اریــک هلدر، 
دادستان ســابق آمریکا ارسال شده 
بود، بــه دلیل آدرس اشــتباه بر روی 

پاکت به آدرس خانم واسرمن شولتز 
بازگشت داده شــده بود که این بسته 

نیز متوقف شد.
منتقدان در تیررس

به گفته یک مقام مطلع، بسته ای 
که به رابرت دنیرو ارســال شده بود، 
از روز سه شــنبه )1 آبان( در صندوق 
پستش درون شرکت وی، با نام تریبکا 
پروداکشن قرار گرفته بود. مأموریان 
امنیتی شرکت، بسته را روز پنجشنبه 
ســاعت 5 صبح پیدا کردند و با پلیس 
تماس گرفتند تا تیم ضد بمب گذاری 

به منطقه فرستاده شد.
قبل از طلــوع خورشــید، محله 

تریبکا و خیابان های اطراف به وسیله 
ماشین های پلیس و آمبوالنس مسدود 
شده بود. پلیس تا چند خیابان آنورتر 
از ساختمان شــرکت و حتی اطراف 
رســتوران رابرت دنیرو، موســوم به 

تریبکا گریل را مسدود کرده بود.
بسته ســاعت 6:30 خارج شد و به 
ســاختمان پلیس در محله برونکس 
انتقال یافت. آن بسته سپس به همراه 
بسته ای که به CNN و بسته هایی که 
در مرکز دالویر متوقف شده بودند، به 

آزمایشگاه FBI منتقل شدند.
دنیرو و دیگــر دریافت کنندگان 
ایــن بســته ها، منتقــدان دائمــی 
ترامپ هســتند. در جریان جشنواره 
فیلم تونــی در ماه ژوئن )خــرداد( او 
با ایــراد یــک ســخنرانی تنــد، از 
سیاســت های رئیس جمهور آمریکا 
با ناامیــدی یاد کــرد و فایل ویدئوی 
صحبت های او به صورت گســترده 
 در شــبکه های اجتماعی به اشتراک 

گذاشته شد.
بیل ده بلزیو، شــهردار نیویورک، 
روز پنجشنبه اعالم کرد که یک مأمور 
امنیتی تیز بین، در شــرکت تریبکا 
پروداکشن متوجه تشــابه بین بسته 
دریافت شــده در شــرکت با تصاویر 
بسته هایی شد که روز چهارشنبه )2 

آبان( یافته شده بودند.
وی با حضــور در شــبکه خبری 
CNN، که دفتــر آن در نیویورک، 
دریافت کننده یکی از همین بسته ها 
در روز چهارشــنبه بود، گفت: حتما 
یک بمب گذار زنجیــره ای و در واقع 
یک تروریست پشت این ماجرا است. با 
احتمال ادامه روند پیدا شدن بمب در 
روزهای آتی، پلیس نیویورک مأموران 
بیشــتری را در بیرون ساختمان های 
رســانه ها و ادارات منتخب مســتقر 

می کند.
البته این تنش ها در روز پنجشنبه 
ادامه داشت؛ تنها چند دقیقه از ساعت 
هفت و 30 دقیقه گذشــته بود که از 
مردم حاضر در مرکــز خرید میدان 
تایم وارنر خواسته شد این ساختمان 
را در پی مشکوک شــدن پلیس به 2 
بسته بی  مالک، ترک کنند. یک مقام 
قضایی گفت این بسته ها مورد خاصی 
نداشــتند و بی ارتباط بــا بمب های 

لوله ای بودند. این ساختمان که دفتر 
نیویورک شبکه ســی ان ان هم در آن 

واقع شده، تخلیه نشد.
 ماجرای بمب ها 
از کجا شروع شد؟

اولین بمب از ایــن مجموعه، روز 
دوشــنبه )30 مهــر( در خانه جورج 
ســوروس، میلیاردر طرفدار لیبرال، 
در روستای وست چســتر در شمال 
شهر نیویورک یافته شد؛ کسی که در 
روزهای اخیر از سوی احزاب راست، به 
اشتباه به عنوان سرمایه گذار حرکت 
کاروان مهاجران از هندوراس به سمت 

آمریکا، معرفی شده بود.
روز چهارشنبه، چنین بمب جدید، 
یکی پس از دیگری کشف شدند. اولین 
بمب که شایعه شده از سوی سرویس 
اطالعاتی متوقف شــد، بــرای خانم 
کلینتون و اوباما ارســال شده بودند. 
سپس بســته ای با آدرس جان برنان، 
مدیر سابق سرویس اطالعات آمریکا، 
در دفتر شــبکه ســی ان ان در محله 

میدتاون منهتن یافته شد.
در آخرین ساعات روز چهارشنبه، 
یک بســته دیگر بــا آدرس هولدر، 
کســی که اخیرا بر ضد احزاب راست 
ســخن گفته بــود، یافته شــد. او در 
صحبت هایش گفته بود زمانی که آنها 
ضعیف شوند، به آنها ضربه می زنیم. 2 
بسته دیگر به ماکسین واترز، نماینده 
دموکرات ایالت کالیفرنیا ارسال شده 
بود که اخیرا منازعاتی با ترامپ داشته 

است.
همه این بســته ها در پاکت هایی 
از جنس مانیل قــرار گرفته اند که در 
بسته های پالستیکی حبابی پوشانده 
شده اند. همه بســته ها دارای تعداد 
خاصــی تمبر مرغــوب و بــا آدرس 
برگشت اشــتباه تایپ شــده خانم 
واسرمن شولتز هستند که وی پیشتر 
رئیس  دفتر کمیته ملی دموکرات های 

آمریکا بود.
به گفته FBI، پودر ســفیدی که 
روز پنجشــنبه در بســته ارسالی به 
CNN ریخته شده بود، هیچ تهدید 

بیولوژیکی به همراه نداشت.

مخالفان ترامپ هدف بمب های لوله ای

منتقد خوب؛ منتقد مرده است

خبر

سینا سبزیان

به گزارش شبکه خبری سی بی اس، به نقل 
از منابع داخل کنگره آمریــکا، دولت ترامپ به 
شدت مراقب است که چه کسی در کاخ سفید، به 
گزارش های اطالعاتی در مورد برنامه هسته ای 

کره شمالی دسترسی داشته باشد.
بر اساس قوانین جدید، تنها رهبران مجلس و 
سنا از هر حزب، در کنار روسا و اعضای عالی رتبه 
کمیته های روابط خارجی و اطالعات، دسترسی 
مســتقیم به این گزارش ها دارنــد. در واقع این 
یک تغییر بسیار گســترده در قوانین دسترسی 
به شمار می رود. پیش تر بخش های عمده ای از 
گزارش های اطالعاتی کره شمالی در اختیار کل 

کمیته و کارمندان فعال در آن قرار می گرفت.
در واقع قوانین جدید این نگرانی را به وجود 

آورده اســت که کنگره در مورد اطالعات جمع 
آوری شده در مورد پیشــرفت ها و انگیزه های 
هسته ای کره شــمالی در تاریکی باشد. برخی 
اعضای کنگره بر این باورند ترامپ دسترسی به 
اطالعات کره شمالی را به این دلیل محدود کرده 
که این گزارش ها نشــان می دهند پیونگ یانگ 
برنامه های هســته ای خود را سرعت بخشیده 

است.
یکی از کارمندان ارشد سنا گفت: اصال به نظر 
خوب نمی آید، در واقع اینطور به نظر می آید که 
کره شمالی در حال سرعت بخشی به برنامه هایش 
است. ما نمی توانیم این را ثابت کنیم اما نشانه ها 
به ما می گوید که یک مسئله مهم روی داده است. 
گزارش ها می تواند شامل هشدارهای جدی باشد 

که آنها نمی خواهند در معرض عموم قرار گیرد.
خالصه گزارش هایی برای اعضای کنگره به 

صورت گروه های کوچک ارائه شده که بیشترشان 
اعضای جمهوری خواه نزدیک به کاخ ســفید 
هستند؛ با این حال هر دو احزاب جمهوری خواه و 
دموکرات نسبت به این موضوع عصبانی هستند؛ 
چرا که به عقیده آنها این اقدام نقش کنگره را در 
دیپلماسی های رده باال از کنار کاخ سفید و وزارت 

امور خارجه حذف می کند.
یک مقام ارشد دیگر ســنا گفت: این مسئله 
از منظر دیگر هم غیر قابل تحمل اســت. زمانی 
که به عنوان مثال شــما در کمیته ای همچون 
اطالعات حضور دارید و صرفــا رئیس و اعضای 
ارشــد کمیته اطالعات را دریافــت می کنند و 

کارمندان بی خبرند.
در زمینه های دیگر اطالعاتی محدودیت های 
وجود داشت اما در مورد قوانین گزارش های کره 
شمالی این اتفاق بسیار سختگیرانه تر و ویژه تر 

روی داده اســت. این اقدام برای اعضای کنگره 
زمانی بیشــتر معنی پیدا می کند که ترامپ در 
روزهای اخیر از تصمیم خود برای دیدار با کیم 
جونگ اون خبر داده است. آنها قرار است در ماه 
ژانویه )دی-بهمن 97( دیدار دوباره داشته باشند. 
به گفته یک مقام دولتی آمریکا تصمیم اخیر برای 
این محدودیت، بعد از درز اطالعات دیدار پیشین 
صورت گرفته اســت. در واقع دولت نگران است 

که دیپلماســی آنها به دلیل درز اطالعات زیر 
سوال رود. 

پیش تر پس از دیدار اول ترامپ و اون، ترامپ 
در توئیتی اعالم کرد که کره شمالی دیگر تهدید 
هســته ای نیســت. اما گزارش های سرویس 
اطالعاتی آمریکا در اواخر تابستان نشان می داد 
که کره شمالی همچنان به توسعه موشکی خود 

ادامه می دهد.

مخفی کاری از سرویس های اطالعاتی؛

صحبت های خصوصی ترامپ و اون

 از مردم حاضر در مرکز 
خرید میدان تایم وارنر 

خواسته شد این ساختمان 
را در پی مشکوک شدن 

پلیس به 2 بسته بی  مالک، 
ترک کنند. یک مقام 

قضایی گفت این بسته ها 
مورد خاصی نداشتند 
و بی ارتباط با بمب های 

لوله ای بودند

هیچ یک از بمب های کشف 
شده به خودی خود منفجر 
نشده اند و پلیس در صدد 

است که آیا این بمب ها 
قابلیت انفجار دارند یا خیر. 
جیمز اونیل، کمیسر پلیس 

شهر نیویورک، در یک 
کنفرانس خبری هشدار داد 
که این بسته ها دستگاه های 

فعال هستند


