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بعدازظهــر سه شــنبه روزنامه 
القبس کویت اعالم کرد که سازمان 
امنیت این کشور اسامی ۱۰۰ مقیم 
با تابعیت های مختلف در این کشور 
را در لیســت ممنوعه ای قــرار داده 
که در صورت منقضی شــدن مدت 
اقامت شــان آن را تمدیــد نخواهد 
کــرد. در ادامه خبر ایــن روزنامه به 
این نکته اشــاره شــد کــه اکثر این 
افراد لبنانی  هســتند و آنها به همراه 
خانواده هایشــان باید فوراً به محض 
منقضی شــدن مجوز اقامتشان این 
کشور را ترک کنند. حدود یکساعت 
بعد از انتشار این خبر، سایر رسانه های 
عربی منطقه هــم با تاییــد هویت 
لبنانی ها اعالم کردند که مابقی اتباع 
مورد ذکر، از کشورهای مختلف مثل 
ایران، یمن، سوریه، عراق،  پاکستان، 
مصر،  بنگال و افغانســتان هســتند. 
شاید برای بســیاری از تحلیلگران و 
ناظران بین المللی ایــن نوع اتفاقات 
چنــدان تعجب آور نباشــد و معتقد 

باشند که هر از چندگاهی و در میانة 
تشدید تنش های سیاسی - امنیتی 
بین دولت ها، این چنیــن رخدادها 
به راحتی عیان می شــود. نمونه بارز 
این موضــوع را باید به عــدم تمدید 
مهلــت اقامت شــهروندان ایران در 
امارات دانست. زمانی که اختالف نظر 
میان تهران و ابوظبی در بســیاری از 
مسائل منطقه ای و خصوصاً تحوالت 
خلیج فارس باال گرفت، بســیاری از 
شــهروندان ایرانی کــه حتی مهلت 
اقامت آنها در امارات به پایان نرسیده 
بود، توســط دولت این کشور اخراج 
شدند و حتی برخی از آنها نتوانستند 
اموال منقول یا غیرمنقــول خود را 
تبدیل بــه ارز کنند و از امــارات به 
کشــور بیاورند. عمدتاً این اقدامات 
یک ریشه سیاســی یا امنیتی دارد و 
در مورد پرونده کویت و اقدام دستکاه 
امنیت این کشور هم دالیل سیاسی 
و به دنبــال آن امنیتی وجــود دارد. 
ســازمان امنیت کویت پس از انتشار 
این اخبار صریحا اعالم کرد که امنیت 
کویت خط قرمز اســت و به کســی 
که به نوعی امنیت کشــور را تهدید 
می کند، اجازه اقامت در کشور داده 

نخواهد شــد. چندی بعد منابع این 
ســازمان هم اعالم کردند که برخی 
از افــراد لبنانی یا نزدیــکان درجه 
یک شــان مظنون به وابســتگی به 
حزب اهلل لبنان هســتند، اما برخی 
دیگر تابعیت هــای دیگری دارند که 
از قبــل اتهاماتی نظیر پولشــویی و 
دیگر مســائل حســاس متوجه آنها 
بوده و  برخی نیز جزو لیســت عنصر 
نامطلوب هســتند که حضورشــان 
به نفع منافع عمومی کشــور نیست. 
اگر نگاهی به دالیل اخراج این اتباع 
داشته باشیم به وضوح می بینیم که 
در پشــت پرده اتفاق هایی در حال 
رقم خوردن اســت که بدون شــک 
بخشــی از آن به تنش های سیاسی 
اخیردر منطقه و به خصوص دعوای 
دیپلماتیک عربستان و لبنان مربوط 
اســت. اینکه باالترین نهاد و مرجع 
امنیتی کویت اعالم می کند که برخی 
از این اتباع به دلیل پولشــویی دیگر 
نمی توانند در این کشور اقامت داشته 
باشند، نشان می دهد که سازمان های 
شــریک در تامین امنیت کویت که 
بدون تردید دستگاه های اطالعاتی 
رژیم صهیونیستی و ایاالت متحده، به 

انضمام بریتانیا خواهند بود، داده های 
پنهان زیادی را به کویتی ها داده اند؛ 
وگرنه دولت کویت به خوبی می داند 
که در داخل کشورش بسیاری از تجار 
برای کشــورهایی نظیر افغانستان، 
سوریه، عراق و غیره فعالیت می کنند 
و بخشی از منابع مالی این دولت ها از 
همین راه تامین می شود، اما در پشت 

پرده موضوع مهمتری نهفته است. 
ردپای عربستان و اسرائیل 

آنچه در این میان از منظر رسانه ای 

و سیاسی بیشــترین توجه را به خود 
جلب می کند، ادبیاتی است که طی 
آن دولت کویت قرار اســت بخشی از 
اتباع خارجــی را از خاک خود اخراج 
کند. دستگاه امنیتی این کشور اعالم 
کرده که دستورات صریح و مشخص از 
سوی مقامات ارشد امنیتی صادر شده 
مبنی بر اینکه در این پرونده سازشی با 
اتباع مورد نظر وجود نخواهد داشت 
و به هیچ فشــار و میانجی گری پاسخ 
داده نمی شود. این نوع حملة سیاسی 
- امنیتی در مورد کســانی که گفته 
می شــود ظن ارتباط آنها با حزب اهلل 
لبنان وجود دارد، بیشتر است و دلیل 
اصلی آن هم نزدیکی و پیروی کویت 
از عربستان سعودی است. به یاد داریم 
که چند هفته پیش اظهارات جنجالی 
جورج قرداحی، وزیر اطالع رســانی 
لبنان در مورد اقدامات عربستان علیه 
یمن آتشــی به پا کرد که دامان تمام 
دولت لبنان را از صدر تا ذیل گرفت. 
در ان زمان سعودی ها به صورت علنی 
اعالم کردند که انتفام این اظهارات را 
خواهند گرفت که در گام اول، ریاض 
سفیر خود را از بیروت فراخواند و پس 
از آن به گونه ای رفتار کرد که ســفیر 
لبنان در ریاض هم ظرف 48 ساعت 
خاک عربســتان ســعودی را ترک 
کرد. به دنبال این اقــدام، اماراتی ها 
هم تا جایی ضدیــت خود را با بیروت 
نشــان دادند که ســاختمان مربوط 
به سفارتشــان در بیروت را به مزایده 
گذاشــتند و این بدان معنــا بود که 
ابوظبی دیگر قرار نیســت به لبنان 
برگردد. در همان زمــان کویت هم 
به تأسی از عربســتان، سفیر خود را 
از لبنــان فراخواند و به نوعی نشــان 
داد که در این پرونده در اتحاد کامل 
با ســعودی ها قــرار دارد. آنچه حاال 
مشخص می شــود این است کویت 
پا را فراتر گذاشــته و بــا اخراج اتباع 
لبنانی و حتی ایرانی، سوری، عراقی 
و غیره به دنبال آن اســت تا بال های 
اتصال بــه لبنان را هــم قیچی کند. 
هیچکس نمی داند که آیا واقعا اتباع 
پاکستان، افغانستان یا بنگال در بین 
اخراج شده های کویت وجود دارند یا 

خیر، اما واضح اســت که این سناریو 
دقیقاً پروژه ســفارش داده شــده از 
سوی ریاض برای نشــان دادن نفوذ 
خود در حاشــیه خلیج فارس است. 
در این میان نکته مهــم دیگری که 
نباید نادیده گرفته شود، »دیپلماسی 
پنهان اســرائیل و عربستان« است. 
شــک نکنید که تل آویو هم بخشی 
از این سناریوی سیاســی - امنیتی 
خواهد بود؛ چراکه دفاتــر زیادی از 
ســوی ارکان اطالعاتی اســرائیل با 
پوشش تجاری و فرهنگی در کویت 
از سالیان گذشته وجود داشته و دارد. 
به همین دلیل بدون شک تل آویو هم 
در ارائه مستندات از سوی عربستان به 
کویت برای اثبات حضور این عناصر 
در خاک کویت ســهیم بوده اســت. 
این روند اگرچه می  تواند به وخامت 
اوضــاع میان بیروت با کشــورهایی 
مانند عربستان، امارات، کویت و غیره 
دامن بزند اما از سوی دیگر می تواند 
یک بدعت سیاسی را به راه بیندازد؛ 
به این معنی که اگر مدتی بعد بحرین 
هم اخراج اتباع مسلمان همسایگان را 
اجرایی کرد نباید تعجب کنیم، چراکه 
تمام ایــن اقدامات تکه هــای پازلی 
است که ریاض به ســفارش تل آویو 
یا بریتانیا و آمریــکا در حال تکمیل 

کردن آن است. 

سازمان امنیت کویت 100 تن را در فهرست افراد ممنوع از تمدید اقامت قرار داد؛ 

حکماخراجبهسفارشریاضوتلآویو
اینکه باالترین مرجع 

امنیتی کویت اعالم می کند 
برخی اتباع اخراجی به دلیل 
پولشویی نمی توانند در این 
کشور اقامت داشته باشند، 
نشان می دهد سازمان های 

شریک در تامین امنیت 
کویت که بدون تردید 

دستگاه های اطالعاتی 
رژیم صهیونیستی و ایاالت 

متحده، به انضمام بریتانیا 
خواهند بود، داده های 

پنهان زیادی را به کویتی ها 
داده اند

اخراج اتباع لبنان اگرچه 
می  تواند مناسبات میان 

بیروت با کشورهایی مانند 
عربستان، امارات و کویت را 
تیره تار کند؛ اما درعین حال 

می تواند یک بدعت 
سیاسی به راه بیندازد و هر 
از چندگاهی شاهد تکرار 

این سناریوها از سوی سایر 
دولت های حاشیه خلیج 

فارس باشیم

بازرسان تهدیدات فیسبوک گفتند، هکرهای پاکســتانی، در زمان ســلطه طالبان بر افغانستان، از فیسبوک 
برای هدف قرار دادن افراد مرتبط با دولت ســرنگون شده این کشور اســتفاده کردند. بازرسان تهدیدان فیسبوک 
که با خبرگزاری رویترز گفت وگو کردند، گفتند که این گروه هکرها که در صنعت امنیت، با نام سایدُکپی شناخته 
می شوند، اقدام به انتشار لینک هایی می کردند که به وبسایت هایی با بدافزارهای جاسوسی متصل بوده و می توانست 
بر دستگاه های افراد )اعم از تلفن همراه، رایانه و غیره(  نظارت کند. افراد مرتبط با 
دولت افغانستان، ارتش و مجریان قانون در کابل، از اهداف و گروه های مورد هدف 
بودند. فیسبوک گفت که در ماه اوت، ســایدکپی را از این شبکه اجتماعی حذف 
کرده است. فیسبوک که به تازگی نامش را به »متا« تغییر داده است، گفت که این 
گروه، از شخصیت های ساختگی زنان استفاده می کرده تا با جلب اعتماد، آن ها را 

به باز کردن لینک های فیشینگ وادار کند. 

دولت استونی ۱۷۰۰ ســرباز ذخیره خود را دیروز )چهارشنبه( در رزمایشــی غیرمنتظره در مرز با بالروس 
مستقر کرد. به گزارش خبرگزاری رویترز، این اقدام از سوی استونی در پی بروز بحران مهاجرتی در مرز بالروس 
و کشورهای همجوارش صورت گرفته است. استونی همچنین قرار است مانع سیم خاردار به طول 4۰ کیلومتر با 
مرز روسیه نیز ایجاد کند. اتحادیه اروپا دولت بالروس را متهم می کند که هزاران مهاجر را از خاورمیانه و آفریقا با 
پرواز به سمت مرز آورده و آنها را به کشورهای اتحادیه اروپا و اعضای ناتو شامل 
لهستان، لیتوانی و لتونی سوق داده که به تالفی تحریم هایی است که علیه دولت 
مینسک اعمال شده اند اما بالروس دســت داشتن در این بحران را رد می کند. 
بالروس همچنین هشــدار داده که این بحران می تواند به درگیری نظامی هم 
منجر شــود، برای همین وضعیت اضطراری اعالم و نیروهایش را در نزدیکی 

مرزها مستقر کرده است.

رزمایش غیرمنتظره  استونی در مرز با بالروس فیسبوک از حمله هکرهای پاکستان به مقامات دولت غنی خبر داد

منابع مطلع اعالم کردند که وزیر خارجه ترکیه در 
سفر اخیرش به بیرون حامل هیچ ابتکارعملی برای 
حل و فصل بحران دیپلماتیک بیروت با کشورهای 
عربی نبوده اســت. روزنامه الجمهوریه لبنان به نقل 
از منابع سیاسی در این کشور اعالم کرد که برخالف 
انتظارها و صحبت های مطرح شــده پیش از ســفر 
مولود چاووش اوغلو، وزیر خارجــه ترکیه به بیروت 
درباره میانجیگــری آنکارا به منظــور حل و فصل 
بحران شکل گرفته در روابط لبنان و اعضای شورای 
همکاری خلیج فارس و در رأس آنها عربســتان، وی 
در این سفر حامل هیچگونه ابتکارعملی برای حل و 
فصل این بحران نبوده اســت. طبق گفته این منابع، 
چاووش اوغلو طی روزهای آتی بــا عبد اللطیف بن 
راشــد الزیانی، همتای بحرینی خود دیدار خواهد 
کرد و او می تواند فضای ملتهب میان لبنان و اعضای 

شورای همکاری خلیج فارس را آرام کند. این منابع 
همچنین گزارش دادند: چاووش اوغلو همچنین به 
مقامات )لبنان( گفته اســت که برای دیدار با محمد 
بن زاید، ولیعهد امارات در آنکارا آماده می شود و وی 
دیدار با بن زاید را تاریخی خوانده است؛ چراکه از نظر 
او این دیدار صفحه جدیدی از روابط را میان دو کشور 

باز خواهد کرد.

عضو دفتر سیاسی جنبش انصاراهلل یمن در سخنانی 
از حتمی بودن پیروزی نیروهــای ارتش و کمیته های 
مردمی یمن در استان مأرب خبر داد. علی القحوم، عضو 
دفتر سیاسی جنبش انصاراهلل یمن در گفت وگو با شبکه 
خبری المیادین اعالم کرد: مأرب علی رغم شدت حمالت 
ائتالف متجاوز عربی به سرکردگی عربستان سعودی، از 
نظر نظامی تحت کنترل ارتش و کمیته های مردمی یمن 
است. وی اظهار کرد: عربستان در یک حالت سردرگمی 
و هیستری قرار دارد. پیروزی در نبرد مأرب حتمی است 
و عربســتان باید عرصه یمن را رها کنــد. القحوم ادامه 
داد: امروز ایــن نیروهای ارتــش و کمیته های مردمی 
یمن هستند که ابتکارعمل در میدان نبرد را در اختیار 
دارند. عربستان بیهوده درصدد متوقف کردن ماست و 
این درحالی است که خود آنها تصمیم گیرنده نیستند 
و تنها ابزاری در دســت آمریکایی ها و صهیونیست ها 

هستند. وی تاکید کرد: باید جواب کلوخ را با سنگ داد و 
عربستان باید بداند که یمن یک لقمه لذیذ نیست که به 
آسانی از گلو پایین برود. ما آنها را غافلگیر کرده و تجاوز به 
کشورمان را پایان خواهیم داد و عربستان باید بهای این 
تجاوز را بپردازد. این مقام یمنی خاطرنشان کرد: مشکل 
تنها عربستان است که باید به دلیل تجاوزش به یمن یک 

درس بزرگ به آن داد. 

انصاراهلل یمن: 

پیروزی در مأرب حتمی است
روزنامه الجمهوریه لبنان: 

ترکیه توان حل بحران دیپلماتیک لبنان و عربستان را ندارد

خبرخبر

فرشاد گلزاری

پرده جدید اقدامات آمریکا علیه پکن:
 تحریم دیپلماتیک

 المپیک زمستانی چین 

بر اســاس گزارش هــا آمریکا قصــد دارد 
بازی های المپیک زمســتانی ســال ۲۰۲۲ در 
چین را تحریــم کند و بــه بهانه اعتــراض به 
سوءاستفاده های حقوق بشری، هیأت رسمی 
خود را به ایــن المپیک اعــزام نخواهد کرد. به 
گزارش روزنامه گاردیــن، این گزارش یک روز 
پس از برگزاری نشستی مجازی بین جو بایدن، 
رئیس جمهور آمریکا و شی جینپینگ، رئیس 
جمهور چین منتشــر می شــود؛ نشستی که 
در آن با وجود طرح مســائل سیاسی متعدد و 
به رغم انتشــار برخی گزارش ها مبنی بر قصد 
رئیس جمهور چین بــرای ارائه دعوت نامه این 
بازی ها به بایدن، به مساله المپیک اشاره نشد. 
جاش روگین، ســتون نویس واشنگتن پست، 
که به تفصیل مطالبی در مورد سیاســت چین 
می نویسد، گفته، توصیه رسمی به دست زدن 
به یک تحریم دیپلماتیک به بایدن ارائه شــده 
اســت و انتظار می رود او قبل از پایان ماه جاری 
میالدی، حدود دو ماه قبل از برگزاری این بازی 
ها که برای فوریه ۲۰۲۲ در نظر گرفته شده، آن را 
تایید کند. تحت یک چنین تحریم دیپلماتیکی، 
هر چند ورزشــکاران آمریکا به طور معمول در 
بازی ها شرکت می کنند، اما هیچ هیات سیاسی 
همراهی برای آنهــا که متشــکل از مقامات و 
سیاســتمداران باشــد در کار نخواهد بود. یک 
مقام ارشد دولت آمریکا در پاسخ به درخواست 
برای اظهار نظر درباره این گزارش گفت: فعال به 
روز رسانی رسمی در مورد موضع آمریکا نداریم. 
اندرو بیتس، معاون ســخنگوی کاخ سفید هم 
صرفا گفت که در نشست بایدن و شی جینپینگ، 
مساله بازی های المپیک بخشی از گفتگوی آنها 
نبوده است. دولت بایدن نتیجه گیری دولت قبل 
از خود مبنی بر اینکه حبس دسته جمعی و عقیم 
سازی اجباری مسلمانان اویغور به منزله نسل 
کشی اســت، را تایید کرده است. همچنین این 
دولت از ســرکوب دموکراسی در هنگ کنگ و 

اقدامات سرکوبگرانه در تبت انتقاد کرده است.
مشــاور امنیت ملی دولت آمریکا، گفت که 
بایدن در نشست خود با شی جینپینگ، موارد 
نقض حقوق بشر را مطرح کرد. جیک سالیوان، 
به یک ویدیو کنفرانس برگزار شــده از ســوی 
موسســه بروکینگز با موضوع ارزیابی نشست 
روز سه شــنبه گفــت: جو بایدن همیشــه جو 
بایدن خواهد بــود. او قرار اســت رک و صریح 
باشــد. و او نمی خواهد پیام های مســتقیم در 
مورد مسائل ســخت را تلطیف کند. چهره های 
برجســته دموکرات و جمهوری خواه خواستار 
تحریم دیپلماتیک این بازی ها شده اند تا پیامی 
مبنی بر عدم تایید ارسال شده اما بر ورزشکاران 
آمریکایی تأثیری نگذارد. دولت بایدن متحدان 
خود را از تصمیمش برای چنین تحریمی مطلع 
خواهد کرد اما تصمیــم گیری آنها در این مورد 
را به خود آنها واگذار می کند. مایکل مازا، یکی 
از کارشناســان موسســه آمریکن اینترپرایز، 
استدالل کرد که آمریکا و متحدانش باید خیلی 
زودتر تــالش می کردند تــا میزبانی بازی های 
المپیک زمستانی از چین گرفته شده و در جای 
دیگری برگزار شــود. او گفت کــه صرفاً امتناع 
از اعزام نمایندگان و مقامات رســمی تأثیری 
بر نقض حقوق بشــر چین نخواهد داشــت. او 
اســتدالل کرد که گزینه بهتر اعــزام هیئتی با 
مأموریت برجســته کردن وضعیت اســفناک 
اویغورها و ســایر قربانیان است. ســالیوان در 
ارزیابی خود از آن نشســت از این صحبت کرد 
که دو رهبر به طور اصولــی موافقت کرده اند تا 
اجازه دهند مقاماتشان درباره موضوعات مهم 
جهانی بحث داشته باشند تا خطر سوءتفاهم و 
محاسبه اشتباه کاهش یابد. یکی از آن مسائل، 
زرادخانه های هسته ای هر دو کشور خواهد بود. 
برخی از کارشناســان و تحلیلگران حوزهشرق 
آسیا معتقدند که روند خصومت چین و آمریکا 
نه تنها رو به کاهش نمــی رود، بلکه به صورت 
کاماًل شفاف دو طرف در حال تشدید تنش خود 
با یکدیگر هستند و هر آن ممکن است اوضاع در 
محورهای دیگری ماننــد تایوان، هنگ کنگ و 

حتی افغانستان به هم بریزد. 

جهاننما


