
جـهـان

در دیدار با نماینده آمریکا در سازمان ملل

آمانو: آژانس به مکان های مورد نیاز 
بررسی در ایران دسترسی دارد

مدیــر کل آژانس بین المللی انــرژی اتمی در 
دیدار با نماینده آمریکا در ســازمان ملل با تأکید 
بر این که توافق هسته ای یک دستاورد مهم برای 
راستی آزمایی هسته ای اســت، گفت: آژانس به 
تمامی اماکن مورد نیاز بازرسی در ایران دسترسی 

داشته است.
به گزارش ایســنا، یوکیا آمانو، مدیرکل آژانس 
بین المللــی انرژی اتمی روز پنجشــنبه در مقر 
سازمان ملل در نیویورک با نیکی هیلی، نماینده 
آمریکا در سازمان ملل دیدار و درباره راستی آزمایی 
و نظارت آژانس بر اجرای تعهدات مرتبط هسته ای 
ایران ذیل برنامه جامع اقدام مشــترک)برجام( 
گفت وگو کرد.آمانو در این دیــدار گفت: برجام 
یک دســتاورد قابل توجه برای راســتی آزمایی 
هسته ای به شمار می آید و ایران به تمام تعهدات 
خود براســاس این توافق عمل کرده است. وی 
در این دیدار نماینده آمریکا در ســازمان ملل را 
در جریان فعالیت های پادمانی موثر و قدرتمند 
آژانس بین المللی انرژی اتمــی در ایران قرار داد. 
مدیرکل آژانــس افزود: ایران هــم اکنون تحت 
سختگیرانه ترین رژیم راســتی آزمایی در جهان 
قرار دارد و آژانس بین المللی انرژی اتمی تاکنون 
به تمامی اماکنی که به بازدید از آنها نیازمند بوده، 
دسترسی داشته است. بازرسان آژانس بین المللی 
به کار خود به طور بی طرفانه و واقعی ادامه خواهند 

داد.
این بیانیــه همچنین افزود: هیلــی بار دیگر 
بر اهمیت دسترســی کامل و شــفاف آژانس به 

تأسیسات هسته ای ایران تأکید کرد.

رئیس جمهوری فرانسه: 

 دیدگاه من درباره ایران با سعودی ها 
متفاوت است

رئیس جمهوری فرانســه گفت که دیدگاه  وی 
درباره ایران با نظرات تند ســعودی ها درباره این 
کشــور مطابقت ندارد. به گزارش بی بی ســی، 
امانوئل مکرون، رئیس جمهوری فرانســه که به 
عربستان ســعودی سفر کرده اســت در آستانه 
سفرش گفت که وی نظرات بسیار تندی را درباره 
ایران از سوی سعودی ها شنیده است که با دیدگاه 
وی مطابقت ندارد. وی در ادامه تأکید کرد: بسیار 

حایز اهمیت است که با همه جهان صحبت شود.
مکرون درحالــی این اظهــارات را بیان کرده 
است که وی روز پنجشنبه درحالی که در امارات 
متحده عربی به ســر می برد، در گفت وگو با یک 
روزنامه اماراتی خواســتار مذاکرات موشــکی با 
ایران شــد و برنامه موشکی این کشــور را یک 
تهدیــد خواند. به نظر می آیــد رئیس جمهوری 
فرانسه به ادعاهای مقامات سعودی درباره نقش 
داشــتن ایران در حمله موشکی از سوی یمن به 
ریاض پایتخت عربستان اشاره دارد. وزیر خارجه 
عربستان ســعودی ضمن متهم کردن ایران به 
دست داشــتن در حمله موشکی به ریاض گفت 

که امیدواریم وارد جنگ مستقیم با ایران نشویم.

وزیر خارجه  انگلیس: 

 نباید توافق هسته ای را 
در معرض خطر قرار داد

وزیر امــور خارجه انگلیس که بــرای دیدار با 
مقامات آمریکایی درباره برجام به واشنگتن سفر 
کرده است، تأکید کرد که جهان با توافق هسته ای 
امن تر شده اســت و اکنون نباید این توافق را در 

معرض خطر قرار داد.
به گزارش ایسنا، بوریس جانســون وزیر امور 
خارجه انگلیس به آمریکا ســفر کرده است تا در 
دیدار با مقامات این کشور و اعضای ارشد کنگره 
آمریکا بر اهمیت حفظ توافق هســته ای ایران و 
گروه 1+5 و اهمیت آن برای امنیت جهانی تأکید 
کند. جانســون که از زمان تصمیم دونالد ترامپ 
رئیس جمهوری آمریکا برای تأییدنکردن توافق 
هسته ای برای نخستین بار است که به واشنگتن 
ســفر می کند، قرار اســت با رهبران سیاســت 
خارجی این کشور از هر دو حزب جمهوری خواه 
و دموکرات دیدار کند. وزارت امور خارجه انگلیس 
با انتشار بیانیه ای اعالم کرد که جانسون به محض 
ورود به واشــنگتن گفته است توافق هسته ای با 
ایران جهان را امن تر کرد. این همان دلیلی است 
که جامعه بین الملل باید به این توافق پایبند بماند. 
توافق هسته ای کارســاز بوده و منجر به کاهش 
ذخیره اورانیوم ایران شده است. اینها موضوعاتی 
است که من در دیدارهایم در آمریکا به آنها اشاره 

خواهم کرد.

موگرینی: توافق هسته ای حفظ 
خواهد شد

مسئول سیاســت خارجی اتحادیه اروپا گفت 
که این اتحادیه اطمینان خواهد یافت که برجام 
از سوی تمام طرف ها اجرا می شــود. به گزارش 
رویترز، فدریکا موگرینی، مســئول سیاســت 
خارجی اتحادیه اروپا روز گذشــته در کنفرانس 
»امنیت و توســعه پایدار در آسیای مرکزی«  که 
در سمرقند ازبکستان آغاز به کار کرد، گفت: توافق 
هسته ای با ایران یک دســتاورد بزرگ برای اروپا 
و دیپلماسی چندجانبه بین المللی بود که موثر 
هم بوده اســت. وی در ادامه گفت: اتحادیه اروپا 
اطمینان خواهد یافت که اجرای توافق هسته ای 
از ســوی تمام طرف ها و به طور کامل در تمامی 

جزییات آن ادامه پیدا خواهد کرد. 
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آرمین منتظری| روز پنجشــنبه دادستان کل 
عربستان از بازداشت ۲۰۸ تن برای بازجویی درباره 
پرونده فســاد خبر داد و اعالم کــرد که میزان مبلغ 

اختالس شده به 1۰۰ میلیارد دالر می رسد.
سعود المعجب، دادســتان کل عربستان و عضو 
کمیته عالی مبارزه با فســاد گفت: تحقیقات درباره 
افرادی که به دادگاه احضار شده اند به سرعت درحال 
انجام اســت و ما اقدامات الزم را در این زمینه اتخاذ 

خواهیم کرد.
دادستان کل عربستان گفت: میزان اموالی که در 
رابطه با فســاد و اختالس به هدر رفته مبالغ بسیار 
زیادی اســت و مبلغ احتمالی از ۳۷5 میلیارد ریال 
فراتر می رود. جمع آوری اسناد و مدارک بیشتر برای 
اثبات حقیقت این مسائل ادامه دارد و همان طور که 
سه شنبه اعالم شــد، رئیس موسسه پول عربستان 
درخواست مرا برای بلوکه کردن دارایی های شخصی 
این افراد قبول کرد. این اقدام نشــان دهنده درست 
بودن نتایجی اســت که ما طی تحقیقات اولیه به آن 

دست یافته ایم.
نکتــه جالب این اســت کــه این بازداشــت ها و 
راه اندازی پرونده های فساد همزمانی عجیبی با اقدام 
ســعد حریری در استعفا از نخســت وزیری لبنان و 
هشدار دولت های عربستان، بحرین و کویت به اتباع 
خود برای خروج از لبنان دارد. از پشــت پرده قضایا 
چیزی نمی دانیم، اما آنچه واضح اســت این اســت 
که تغییراتی اساسی در سیاســت داخلی و خارجی 
عربستان سعودی درحال وقوع است؛ تغییراتی که از 
سوی خاندان سلمان در مراحل مختلف و در بازه های 

زمانی معین درحال وقوع است. 
از زمستان  سال ۲۰15 که ملک سلمان قدرت خود 
را در عربستان در دست گرفت، با فاصله چند ساعت 
حکــم وزارت دفاع را برای فرزنــد خود محمد امضا 
کرد. این حکم در آن بازه  زمانی خاص خود موید این 
واقعیت بود که خاندان سلمان طرحی از پیش تعیین 
شده برای آینده عربستان ســعودی دارند. پس از آن 
دولت عربستان برنامه »چشم انداز ۲۰۳۰« را مطرح 
کرد و ملک ســلمان به عنوان مبدع آن شناخته شد. 
براساس این طرح قرار است که اصالحات اقتصادی 
در عربستان ایجاد شود. در راســتای این برنامه بن 
ســلمان، عالوه بر تصدی وزارت دفاع، ریاست چند 
شورای اقتصادی برای پیشــبرد این طرح را برعهده 

گرفت. 
اگرچه بن سلمان بعد از  ســال ۲۰15 قدرت را در 
افزایش داده اما خصوصا طی یک ســال گذشته بود 
که او توانســت با خلع محمد بن نایف از ولیعهدی و 
جایگزینی خود، جایگاه خود را مســتحکم تر کند. 
پس از آن بن ســلمان یک سازمان امنیتی نیز تحت 
 ریاست خود ایجاد کرد و این سازمان به وی اجازه داد 
تا کنترل بیشــتری بر اوضاع داشته باشد. پس از آن 
بن سلمان متعب بن عبداهلل را از مقامش خلع کرد. 

متعب ریاست گارد ملی عربستان را برعهده داشت. 
در همین گیر و دار بود که داستان استعفای سعد 
حریری از نخســت وزیری لبنان آن هــم زمانی که 
او در عربســتان به سر می برد، آغاز شــد. پس از آن 
عربستان سعودی ایران را متهم به دخالت در اوضاع 
داخلی لبنان کرد. به فاصله کوتاهی بعد از این رخداد، 
موشکی از ســوی انصاراهلل یمن به سمت عربستان 
شلیک شد که عربســتان در این خصوص نیز ایران 
را مقصر دانست و اعالم کرد که موشک شلیک شده 
به سوی ریاض ســاخت ایران بوده اســت. هر چند 
مقامات ایرانی این ادعا را تکذیب کردند، اما عربستان 
و چند کشور عربی دیگر همچنان بر ادعای خود اصرار 

می ورزند. 
آنچه در این میان حایز اهمیت اســت، این است 
که تغییراتی که در عربســتان درحال وقوع اســت، 
چیزی بیشــتر از یک تغییر نســل در هــرم قدرت 
است. درحال حاضر، عربستان سعودی با بزرگترین 
بحران اقتصادی از سال 19۳۸ تاکنون روبه رو است. 
قیمت پایین نفت موجب رکود اقتصاد وابســته به 
نفت عربستان شده است. عربستان دریافته است که 
نفت دیگر نمی تواند موتور محرک اقتصادش باشد و 
عربستان برای خروج از این بحران چاره ای جز رفتن 
به سمت اقتصاد آزاد، خصوصی سازی و مدرن کردن 
زیرساخت های اقتصادی ندارد. در این راستا، اما بن 
ســلمان یک مانع داخلی پیش پای خود دارد و آن 
وهابیسم بنیان نهاده شده از زمان تأسیس پادشاهی 
سعود است. از زمان روی کار آمدن بن سلمان، یکی 
از کارهای اساســی او کنــار زدن روحانیون وهابی و 

سالخوردگان خاندان سعود بوده است. اگرچه این کار 
ممکن است در نظر نخست جسورانه و درست باشد، 
اما از لحاظ واقعیت سیاسی، وقتی به ساختار خاندان 
سعود می نگریم، وهابیسم را همچون نخ تسبیح در آن 
می بینیم. اساسا عربستان  سعودی براساس ایدئولوژی 
وهابیسم در ابتدا بنیان نهاده شد، اما حاال بن سلمان 
دریافته است که با انگاره های وهابی نمی تواند کشور 
را به سمت مدرن تر شدن ببرد. از این جهت است که 
او در یکی از اقدامات خود به طور مســتقیم در مقابل 
روحانیون وهابی ایســتاد و اجازه رانندگی زنان در 
عربســتان را صادر کرد. درواقع این اقدام بن سلمان 
به دلیل اعتقادش به حقوق زنــان با هدف تضعیف 

روحانیون وهابی در عربستان صورت گرفته است. 
از ســوی دیگر، اما هرگونه تغییری در عربستان از 
لحاظ تاریخی نیازمند نوعی اجماع در میان بزرگان 

خاندان حاکم اســت. این پارادوکســی است که بن 
سلمان در میان آن گرفتار شده است. یکی از دالیل 
بازداشــت های اخیر نیز این اســت که بن سلمان 

می خواهد اجماع را به زور به وجود آورد. 
در حوزه سیاســت خارجی نیز عواملی وجود دارد 
که بن سلمان را به سمت اتخاذ سیاست های خشن 

رهنمون می کند.
عربســتان  ســعودی مدت ها فکر می کرد که با 
حمایت از برخی از گروه های تروریستی علیه برخی 
از رقبایش نظیر ایران و مبارزه با گروه های تروریستی 
که تهدیدی برای امنیت خودش محسوب می شوند، 
می تواند دست برتر را در خاورمیانه داشته باشد، اما 
وقایع در خاورمیانه به ســمتی پیش رفت که منافع 
عربستان نه تنها تأمین نشد، بلکه موضع این کشور 
به تدریج رو به ضعف نهاد. در یمن عربســتان قادر به 

مدیریت اوضاع نیست. در ســوریه ایران موفق شده 
است در حمایت از بشار اسد و مبارزه با داعش دست 
برتر را داشته باشد و عربستان  سعودی دیگر عنصری 
تعیین کننده در آینده سوریه نیست. در عراق نیز این 
ایران است که همچنان دست برتر را دارد و در واقعه 
جدایی کردستان عراق نیز ایران نشان داد که می تواند 
هر زمان که بخواهــد بر رونــد رخدادهای منطقه 
تاثیرگذار باشــد. حتی در لبنان نیز ایران در تعیین 
رئیس جمهوری نقشی اساســی ایفا کرد و حزب اهلل 
لبنان نیز سرانجام با نخســت وزیری سعد حریری 
در لبنان موافقت کرد. از این منظر اقدام عربســتان 
در وادار کردن ســعد حریری به استعفا پیامی برای 
ایران است. عربســتان می خواهد به ایران بگوید که 
هنوز در لبنان دســت برتر را دارد و می تواند از ریاض 
نخســت وزیر لبنان را عوض کند، اما این تنها نیمی 
از راه است. عربستان باید نشان دهد که آیا به همان 
آسانی که نخست وزیر لبنان را عوض کرد، می تواند 

نخست وزیری جدیدی را نیز روی کار بیاورد یا خیر!
بن سلمان در مدت دو  ســال گذشته ثابت کرده 
اســت که انگیزه های الزم برای ایجاد چالش با ایران 
را دارد. از ســوی دیگر، به نظر می رسد که واشنگتن 
نیز در دوره دونالد ترامپ تالش می کند تا نقشی ویژه 
برای عربستان در تحوالت منطقه ای قایل شود. اگر 
قرار باشد که عربستان نقش منطقه ای برعهده بگیرد 
باید در گام نخســت از دو ویژگی برخوردار باشد. از 
لحاظ اقتصادی قدرتمند باشد و بتواند بحران هایش 
را حل وفصل کند و در حوزه سیاست خارجی بتواند 
بازی ساز بوده و تحوالت را شــکل دهد. اقدامات بن 
ســلمان در عرصه داخلی، از بازداشــت ها گرفته تا 
رویارویی با روحانیون سنتی وهابی تا مبارزه با فساد 
و خصوصی سازی برخی شرکت های نفتی را می توان 
در راســتای اقدامات داخلی او برای توانمندســازی 
ارزیابی کرد و اقدامات اخیر این کشــور علیه ایران، 
جوسازی های سیاســی، پروپاگاندای بین المللی و 
اخالل در روند سیاســی لبنان را می توان در راستای 
اثرگذاری این کشــور در حوزه سیاســت خارجی 
ارزیابی کرد.  عربستان اما در هر دو حوزه با خطرات 
بزرگی مواجه اســت. نخســت این که رویارویی بن 
سلمان با روحانیون سنتی وهابی و نسل سالخورده تر 
خاندان ســعود، درواقع رویارویی با بنیان پادشاهی 
سعود است. بن ســلمان درواقع بر سر شاخ نشسته 
اســت و بن می برد. در حوزه سیاســت خارجی نیز 
عربســتان به وضوح ایران را دشــمن خود می بیند. 
عربســتان تالش کرد تا با وادار کردن سعد حریری 
به اســتعفا ضربه ای به ایران وارد کند، اما این ماجرا 
یک ســویه دیگر نیز دارد و آن این که استعفای سعد 
حریری آن هم به این شکل موجب قدرت یافتن بیش 
از پیش حزب اهلل لبنان خواهد شد، چراکه که نحوه 
استعفای حریری به گونه ای بود که حتی برخی دیگر از 
گروه های سیاسی لبنان نیز آن را تأیید نمی کنند. در 
جبهه های دیگر نیز عربستان سعودی نتوانسته است 
رودرروی ایران بایســتد. ائتالف عربی در یمن هنوز 
نتوانسته است از پس انصاراهلل برآید. در سوی دیگر، 
ایران توانسته است ائتالفی را با قطر شکل دهد که این 
ائتالف در عمل علیه امیال عربستان  سعودی و امارات 
متحد عربی عمل می کند. درخصوص سوریه نیز ایران 
توانسته است با کمک ترکیه و روسیه مسیر مذاکرات 
صلح را کامال تغییر داده و از تیررس عربستان دور نگه 
دارد.  در شرایط حاضر، به نظر می رسد که ایران نیازی 
نیست دست به تحرک جدیدی بزند. تنها کاری که 
ایران باید بکند این است که وضع موجود را حفظ کند 
و عقالنیت در سیاســت خارجی را سرلوحه کار قرار 

دهد و از رفتارهای احساسی پرهیز کند. 
به نظر می رســد آمریکا تصمیم گرفته اســت که 
با حمایت از عربســتان  سعودی این کشــور را برای 
رویارویی با نقش آفرینی منطقه ای ایران آماده کند، اما 
واقعیت این است که اگر عربستان نتواند خواسته های 
آمریکا را در منطقه به اجرا درآورد، مطمئنا واشنگتن 

به دنبال گزینه جایگزین خواهد بود. 
به طور کلی هفته گذشــته را می توان هفته ظهور 
یک عربستان  سعودی جدید نامید یا پایان یک روند 
آزمون و خطا. در هر دو صورت واقعیت این است که 
عربستان  سعودی در مســیر رکود و تضعیف است. 
این واقعیت به نفع ایران و به ضرر آمریکاست. ممکن 
است هل دادن عربستان از سوی آمریکا برای ایجاد 
تغییرات اساسی، ایده خوبی باشــد اما در این روند، 
هر لحظه این امکان وجود دارد که موضع آمریکا در 

منطقه بدتر از گذشته شود.    

اخبار    دیپلماسی

جنگ ریاض با خودش
نظام سیاسی عربستان سعودی برای کاهش بحران های خود به اقدامات عجوالنه دست می زند

دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا در سفرش 
به چین از این کشــور خواست اقدامات بیشتری به 
منظور مهار کره شمالی انجام دهد. رئیس جمهوری 
آمریکا روز پنجشنبه در دومین روز سفرش به چین 
در جریان دیدار و گفت وگو با رئیس جمهوری چین 
خواستار افزایش فشار اقتصادی چین بر کره شمالی 
شد و گفت که بر این باور است که راه حلی می تواند 
درباره مسأله اتمی کره شــمالی پیدا شود. ترامپ از 
همتای چینی خود خواست تا برای حل بحران اتمی 

کره شمالی »سخت تر« و »سریع تر« اقدام کند.
چین یکی از معدود کشــورهایی است که هنوز 
با کره شــمالی روابط محدود اقتصــادی دارد. هر 
چند بعــد از قطعنامه دو ماه پیش شــورای امنیت 
علیه کره شــمالی، چین روابط خود با کره شمالی را 
کاهش داده اما آمریکا می گوید امیدوار اســت فشار 
بیشــتری از ســوی پکن بر پیونگ یانگ وارد شود. 
مهمترین هدف آقای ترامپ اطمینان به شــرکای 
آمریکا برای حمایت از آنها مقابل تهدید کره شمالی 
است و رئیس جمهوری آمریکا امیدوار است که نفوذ 
اقتصادی چین به بازگرداندن کره شــمالی به میز 

مذاکره کمک کند.

آقای ترامپ گفــت: »تا زمانی کــه در کنار هم و 
اگر الزم بود در کنار کشــورهای دیگر، علیه آنهایی 
که بشــریت را تهدید می کنند، بایستیم، دیگر آن 
تهدیدها، محقق نخواهد شد. حتی فرصت تحقق هم 
نخواهد یافت. همان گونه که در نطقم در سئول گفتم، 
تمامی جهان متمدن باید برای رویارویی با تهدیدات 

کره شمالی متحد شود.«
آقای ترامپ پیشــتر در جریان دیــداری از کره 
جنوبی، کره شمالی را ترغیب کرد برای پایان برنامه 
ســالح های اتمی اش وارد مذاکره شــود و همزمان 
علیه رفتار تحریک آمیز در برابر آمریکا و جهان به این 
کشور اخطار داد که »ما را محک نزنید«. رسانه های 
چین روز جمعه گزارش دادند که لحن و نتیجه سفر 
ترامپ به چین تا حد زیادی مثبــت بوده و ترامپ و 
شــی جینپینگ اقدام به ارایه یک طرح جدید برای 
مدیریت روابط و اختالفات دو طرف کرده اند. روزنامه 

گلوبال تایمز چین نوشت: »چین نهایت تالشش را 
حتی به قیمت قربانی شدن روابط چین با کره شمالی 
انجام داده اســت. ترامپ به تدریج دریافته که پکن 
حقیقتا در حال مشــارکت با از خودگذشتگی برای 

خلع سالح شبه جزیره است.«
از ســوی دیگر، این دو رهبر همچنیــن ناظر بر 
امضای توافقات بازرگانی به ارزش حدود ۲5۰ میلیارد 
دالر بودند اما پیشــرفت چندانی در مورد رسیدگی 
به شــکایت های شــرکت های آمریکایی در مورد 
دسترســی به بازار یا تحقیقات دولت آمریکا بر سر 
مسائلی نظیر دزدی مالکیت معنوی به وجود نیامد. 
همچنین دونالد ترامپ در کنار شــی جینپینگ، 
همتای چینی اش در پکن از توازن تجاری دوجانبه 
سخن گفت: »این واقعا مایه تأسف است که روسای 
قبلی جمهوري آمریکا اجازه دادند که توازن تجاری 

دوجانبه در منطقه به هم بخورد.«

رئیس جمهوری آمریکا تأکید کرد: »من چین را 
به دلیل سوء استفاده اش از آمریکا در روند تجارت با 
ما سرزنش نمی کنم. مسئولیت این اخالل بر عهده 
دولت های قبلی است.« آقای ترامپ روز چهارشنبه به 
پکن رفت که با تشریفات مجلل به گرمی از او استقبال 
شد. او بعدا در دو توییت با اشتیاق از آقای شی تشکر 
کرد. آقای ترامپ از زمان ورود به چین که توییتر در 
آن ممنوع است، حداقل چهار بار توییت کرده است؛ 
اما یک مقام کاخ ســفید به خبرنگاران گفت که »او 
هر چه بخواهد توییت خواهد کــرد.« ترامپ کمی 
قبل از ســفر به ویتنام برای شرکت در اجالس اپک 
توییت کرد: »نشســت های من با رئیس جمهوری 
شی جینپینگ بســیار هم در مورد تجارت و هم در 
مورد مســأله کره شــمالی ثمربخش بودند.« او در 
توییت دیگری نوشت: »او یک نماینده بسیار محترم 
و قدرتمند برای مردمش است. بودن در کنار او و خانم 
پنگ لیوآن بســیار عالی بود.« چین در جریان سفر 
ترامپ توجه ویژه ای را صرف او و همسرش مالنیا کرد 
و شخص شی جینپینگ آنها را در تور بازدید از شهر 
ممنوعه همراهی کرد؛ بازدیدی که دولت چین از آن 

به عنوان یک »به عالوه سفر رسمی« یاد کرد.  

ترامپ خطاب به همتای چینی اش در مورد کره شمالی: 

سخت تر و سریع تر اقدام کنید!

اخبار  جهان

 جزییاتی تازه
 از استعفای اجباری حریری

رابرت فیسک- ایندیپندنت| هواپیمای 
سعد حریری، نخست وزیر مستعفی لبنان سوم 
نوامبر در ریاض به زمین نشســت؛ نخســتین 
چیزی که حریری مشاهده کرد حضور نیروهای 
پلیس عربستانی بود که هواپیما را احاطه کرده 
بودند. آنها سپس به داخل هواپیما آمدند و تلفن 
همراه حریری را مصادره و محافظان شخصی اش 
را از او جدا کردند به این ترتیب نخست وزیر لبنان 

را ساکت کردند.
روز جمعه، ســوم نوامبر حریری در نشست 
کابینه در بیروت بود که تماسی تلفنی دریافت 
کرد و از او درخواســت شــد تا با ملک سلمان، 
پادشاه عربستان در ریاض مالقات کند. او نیز فورا 
عازم سفر شد. »تو دیدار با پادشاه را رد نمی کنی 
حتی اگر او را چند روز قبل دیده باشــی« همان 
کاری که حریــری کرد؛ به ویژه که پادشــاهی 
عربستان به شــرکت »اوجیه« حریری، بدهی 
9 میلیارد دالری دارد و این وضعیتی است که ما 

اکنون آن را عربستان می شناسیم.
حریری متنی نوشته شــده در شبکه العربیه 
را قرائت کــرد که هر دنبال کننــده ای می داند 
این شــبکه متعلق به کدام کشور عرب حاشیه 
خلیج فارس است. او در این متن استعفای خود 

را اعالم کرد.
حریری مدعی شــد که تهدیداتی علیه جان 
او مطرح اســت اما این اخبار در درجه اول باید 
خطاب به ســازمان امنیتی در بیروت باشد ولي 
او بر خلع ســالح حزب اهلل لبنان تأکید کرد و از 
مداخله ایران در منطقه گفت. صرف نظر از این 
واقعیت کــه حزب اهلل نمی تواند ســالح خود را 
کنار بگذارد و حریری می بایست به ارتش لبنان 
انتقاد می کرد که شامل شیعیان زیادی است. لذا 
مشخص می شــود این حرف های حریری نبود 
چون او قبال هرگز از این کلمات استفاده نکرده 
بود؛ به عبارت دیگر ســعودی ها از نخست وزیر 
لبنان خواسته بودند تا استعفا بکند و این متن که 

برایش نوشته شده بود را در ریاض بخواند.
باید این نکته را هم اضافه کنم که همســر و 
خانواده حریــری در ریاض هســتند؛ بنابراین 
اگر او عربســتان را ترک کنــد، گروگان هایی را 
در ریــاض باقی می گذارد. پــس از یک هفته از 
استعفای او، صحبت هایی در بیروت مطرح است 
مبنی بر این که از »بهــاء حریری«، برادر بزرگتر 
سعد خواسته شده کرسی او را در کابینه بگیرد؛ 
اما خود سعد چه می گوید؟ افرادی در ریاض، با 
خانه اش تماس گرفتند؛ امــا او تنها چند کلمه 
حرف زده است. یکی از کسانی که با او حرف زده 
می گوید که تنها کلماتی از او در خانه اش گفت، 
این بود که »برمی گردم« یا »حالم خوب است«؛ 
حرف هایی که به نظر نمی رسد حرف های واقعی 

او باشد.
اما اگر حریری بازگردد، چه اتفاقی می افتد؟ آیا 
می توان مدعی شد که او به اجبار استعفا کرده؟ 
آیا عربستانی ها جرأت ریسک درباره آن را دارند؟

مســلما حریری انتظار این اتفاقات را نداشت. 
درواقع حریری روز دوشــنبه نشست هایی در 
بیروت با صندوق بین المللی پول و بانک جهانی و 
سلسله رایزنی هایی درباره بهبود وضع آب داشت 
و اینها کارهای فردی نیست که قصد استعفا دارد. 
با وجود آن کلماتی که خواند - برایش نوشــته 
شده بود- کامال همسو با سخنرانی های ولیعهد 
عربستان و دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا 
بود که درباره ایران با خشــم صحبت می کنند؛ 
درســت همان کاری که وزیر دفاع آمریکا انجام 
می دهد. واقعیت داســتان همان اســت که در 
عربستان در جریان اســت؛ چون ولیعهد برای 
همیشه راه حل توافقی گسترده در عربستان را از 
بین برد و بین خاندان سلطنتی، شخصیت های 
دینی و قبایل جدایــی انداخت. در حالی که این 
توافق همواره اســاس این کشور است تا سقوط 

نکند.
محمد بن سلمان این شــکاف را ایجاد کرد. او 
با دشمناش تسویه حساب کرد و گفت این کارها 
در راستای مبارزه با فساد بود. سازمان مبارزه با 
فسادی که دیکتاتورهای عرب دایما برای نابودی 
دشمنان سیاسی شــان از آن استفاده می کنند؛ 
هیچ شــکایتی هم از جانب واشــنگتن و لندن 

صورت نگرفت.
حتی رهبران سنگدل نیز ممکن است کوتاه 
آمده و به حریری اجازه دهند با ملک ســلمان 
دیدار کند و این دلیل اصلی است که او به ریاض 
رفت و حتــی در امارات با ولیعهــد ابوظبی که 
همپیمان ولیعهد عربستان است، مالقات داشت. 
در حالی که اماراتی ها مانع خواهند شد حریری 
با هواپیما به بیروت بازگردد، اما چرا می خواهند 
حریــری به امارات بــرود؟ برای اثبــات این که 
او آزادانه ســفر می کند، در حالــی  که او حتی 
نمی تواند به کشوری که بر آن حکومت می کرد 

هم بازگردد.
لبنان دایما از زمان آخرین بحرانش با بحران 
بزرگتر روبه رو است اما این بار شواهد امر حکایت 

از یک بحران واقعی دارد.
بن سلمان با پیش کشــیدن مسأله حریری به 
دنبال نابودی دولت لبنان و سرنگونی حزب اهلل 
در آن و سپس آغاز جنگ داخلی جدید در لبنان 
بود؛ اما این اســتراتژی موفــق نخواهد بود زیرا 
لبنانی ها با وجود این که نسبت به عربستانی ها 
از ثروت کمتری برخوردارند، باهوش ترند. همه 
گروه های سیاسی در این کشور ازجمله حزب اهلل 
یک مسأله را خواستارند و آن بازگشت حریری از 

عربستان است. 
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سیدحسن نصراهلل: 

عربستان از اسراییل خواسته به لبنان حمله کند
دبیر کل حزب اهلل لبنان با تأکید بر بازداشت بودن سعد الحریری در ریاض، گفت که عربستان 

تالش دارد نخست وزیر جدیدی را به لبنان تحمیل کند.
به  گزارش فارس، ســید حســن  نصراهلل، دبیرکل حزب اهلل لبنان به مناســبت اربعین امام 
حسین)ع( و روز »شهید حزب اهلل« در مجتمع فرهنگی »شاهد« در بیروت به سخنرانی پرداخت، 
این دومین سخنرانی وی در طول یک هفته اخیر و پس از استعفای ناگهانی »سعد الحریری« 
و سفر وی به عربستان است که ایراد می شود. دبیر کل حزب اهلل لبنان در ادامه به بحران جدید 
ایجادشده در لبنان پرداخت و گفت: از روز شنبه گذشته، لبنان وارد یک بحران جدید سیاسی 
شده و این بحران به این بستگی دارد که لبنانی ها چگونه با آن برخورد و تعامل داشته باشند؛ ما 
اکنون تهدیدات را از این سو و آن سو می شنویم. در طول یک سال گذشته، لبنان در ثبات سیاسی 
به سر برد و ما توانستیم رئیس جمهوری را انتخاب و دولت وحدت ملی تشکیل بدهیم. مجلس 
نمایندگان نیز شروع به کار کرد، قانون انتخابات و بودجه را وضع کرد و پس از سال ها خصومت، 
گروه های لبنانی شروع به مذاکره کردند و امنیت و ثبات ما در جهان بی بدیل بود و پیش از این 
گفته بودم که امنیت لبنان از آمریکا باال تر است. رهبر مقاومت لبنان پس از آن گفت: درحالی  که 
در این شرایط ایده آل و خوب به سر می بردیم و زمانی که گروه های مختلف سیاسی تعامل خوبی 
با یکدیگر داشتند؛ عربستان سعودی با عجله رئیس دولت را فرا خواند و او را مجبور به استعفا و 

خواندن بیانیه ای کرد که برای او نوشته شده بود و لبنان را در مقابل شرایط جدیدی قرار داد.
دبیر کل حزب اهلل لبنان به سرنوشت نامعلوم نخست وزیر مستعفی لبنان در عربستان اشاره کرد 
و گفت که وی در عربستان بازداشت بوده و از بازگشت وی به لبنان ممانعت می شود. وی ادامه 
داد: تالش هایی به منظور حذف حریری از ریاست جریان المستقبل و تحمیل رئیس دیگر بر 
این جریان بدون مشورت با حزب المستقبل وجود دارد. سیدمقاومت اقدامات عربستان در لبنان 
را دخالت آشکار بی سابقه دانست که به منظور مجبور کردن نخست وزیر لبنان به کناره گیری 
صورت گرفته اســت و ادامه داد: ما هم هم صدا با جریان و فراکســیون المســتقبل می گوییم 
سعدالحریری باید به لبنان برگردد. سیدحسن نصراهلل در ادامه گفت: من از روی تحلیل سخن 
نمی گویم بلکه اطالعاتی دارم مبنی بر این که عربستان از اسراییل خواسته به لبنان حمله کند و 
رژیم صهیونیستی هم اکنون درحال بررسی این مسأله است. او افزود: آنها معتقدند که می توانند 
نخست وزیر جدیدی را به لبنان تحمیل کنند و پیش از این تالش کرده اند تا لبنانی ها علیه یکدیگر 
تحریک کنند و هنگامی که نتیجه موردنظر را دریافت نکردند، کشورهای عربی و خلیج فارس 
را تحریک کردند تا علیه لبنان دست به تنش آفرینی بزنند و اتباع خود را از لبنان خارج سازند. 
نصراهلل ادامه داد: واضح است که عربستان علیه لبنان اعالم جنگ کرده است و ما متوجه هستیم 
که عربستان و حزب اهلل با یکدیگر مشــکل دارند و ما آن را رد نمی کنیم اما این تهدیدات علیه 
حزب اهلل است یا لبنان؟ وی افزود: ما به همراه تمامی مردم لبنان و همراه با جریان »المستقبل« بر 
لزوم بازگشت حریری تأکید می کنیم؛ او اگر استعفا داده، باید به لبنان بازگردد و هر چه می خواهد 
بگوید. ما توهین به نخســت وزیر را توهین به کل لبنان می دانیم؛ حتی اگر با همدیگر اختالف 
سیاسی داشته باشیم. ما دخالت آشکار عربستان در امور داخلی لبنان و این گونه رفتار توهین آمیز 
با ســعدالحریری از زمان ورودش به فرودگاه را محکوم می کنیــم. دبیر کل جنبش حزب اهلل 
خاطرنشان کرد که دولت فعلی لبنان همچنان پابرجا بوده و براساس قانون اساسی کشور انتخاب 
شده است و دولت مستعفی نیست. سیدحسن نصراهلل از همه لبنانی ها، عرب ها و انسان های آزاده 
خواست به اقدام عربستان در بازداشت سعدالحریری و حصر وی اعتراض کرده و در برابر این اقدام 
سکوت اختیار نکنند. وی تأکید کرد که نخست وزیر لبنان در بازداشت بوده و لبنانی ها باید برای 

برگرداندن وی به لبنان تالش کنند. 


