
ديپلماسي 6
اتحاديه اروپا در اجراي كامل برجام فعال تر عمل كند

محمدجواد ظريف، وزير خارجه گفت: »خانم موگريني گزارش مفصلي از تالش هايي كه اتحاديه اروپا داشته براي اجراي كامل برجام و تاكيدي كه كشورهاي اروپايي براي اجراي برجام دارند، ارايه كرد و من تاكيد داشتم كه ايران 
كه تاكنون برجام را كامال اجرا كرده متاس�فانه با بدعهدي هاي امريكا و با سياست ايجاد فضاي نامناسب توس�ط دولت جديد امريكا مواجه بوده و اين وضعيت بايد توسط كشورهاي اروپايي اصالح شود.« وي افزود: »از حمايت 

اروپايي ها از برجام استقبال مي كنيم، اما نياز است كه اتحاديه اروپا در زمينه اجراي برجام و انجام تعهداتي كه در برابر ايران در برجام وجود دارد فعال تر عمل كند و اقدام عملي نشان دهد.«
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گزارش روز

وقت آن است كه ش��يخ بازگردد. 8 روز 
پس از استعفاي ناگهاني سعد حريري، 
نخست وزير لبنان در خاك عربس��تان سعودي، هنوز 
سرنوش��ت وي در هاله اي از ابهام قرار دارد. هيچ كس 
روايت س��اعت هاي آخر حضور حريري در خاك وطن 
را نمي داند اما رابرت فيس��ك، روزنامه نگار و تحليلگر 
مس��ائل لبن��ان در رس��انه انگليس��ي اينديپندنت از 
جزييات بيشتر آن س��اعات خبرداده است. روايتي كه 
فيسك 7 روز پس از شنيده ش��دن صداي لرزان سعد 
حريري از شبكه سعودي العربيه در اختيار خواننده قرار 
مي ده��د چندان هم با واقعيت هايي ك��ه تا به امروز در 
مورد نقش عربستان س��عودي در اين استعفا برجامعه 
جهاني مشخص شده ناهمخوان نيس��ت. »زماني كه 
سوم نوامبر هواپيماي سعد حريري در رياض به زمين 
نشست، نخس��تين چيزي كه او ديد نيروهاي پليسي 
بودند كه هواپيما را محاصره كرده اند. آنها سوار هواپيما 
ش��دند و تلفن همراه او و محافظان��ش را ضبط كردند. 
به اين ترتيب نخس��ت وزير لبنان ساكت شد.« رابرت 
فيس��ك با نگارش اين چندخط تمام آنچ��ه را كه بايد 
در مورد دليل اس��تعفاي ناگهاني س��عد حريري تنها 
چندس��اعت پس از ديدار با علي اكبر واليتي، مش��اور 
رهبري در امور بين الملل بدانيم به خالصه و مفيدترين 
شكل ممكن بيان كرده است. سيد حسن نصراهلل، رهبر 
حزب اهلل لبنان 24س��اعت پس از آنكه نخس��ت وزير 
كش��ورش در العربيه انواع اتهام هاي امنيتي و سياسي 
را ب��ه اين جريان وارد كرد در س��خناني كه واژه به واژه 
آن با دقت بيان ش��د از عربستان س��عودي سوال كرد: 
نخس��ت وزير لبنان كجاست؟ اسير ش��ده است ؟ آزاد 
است؟ مي تواند به لبنان بازگردد؟ با گذشت چند روز از 
استعفاي حريري، اعتراض ها به عدم حضور او در لبنان 

باال گرفت و رييس جمهور نيز تاكيد كرد كه استعفاي 
حريري تنها زماني پذيرفته مي ش��ود كه وي به بيروت 
بازگردد. با اين وجود آقاي نخس��ت وزير به جاي ديدار 
با رييس جمهور كش��ور خود براي پايان دادن مقطعي 
به شايعه ها درباره بازداش��تش با ملك سلمان، پادشاه 
عربستان سعودي ديدار كرد و پس از آن هم براي آنكه 
به گمانه زني ها درباره حصر خود پايان بدهد به دستور 
سعودي و با هواپيماي س��عودي راهي امارات متحده 
عربي شد و درحالي كه گمانه زني ها حاكي از اين بود كه 
وي به منامه سفر خواهد كرد هواپيماي سعودي حامل 
وي به رياض بازگشت و همزمان هواپيماي اختصاصي 
او نيز به لبنان بازگشت، البته بدون نخست وزير. ادامه 
اقامت مشكوك حريري در عربستان سعودي، صداي 
سياستمداران داخلي لبنان، خانواده حريري از جمله 
خواهر وي و حتي مقام هاي خارجي مانند سفير روسيه 
در لبن��ان را هم بلند كرده اس��ت. برخي منابع خبري 
مي گويند ك��ه احتماال رييس جمهور لبنان به زودي از 
سازمان ملل مي خواهد كه براي تعيين سرنوشت سعد 
حريري در عربستان دست به كار شود و چهره هايي مانند 
»الكساندر زاسپكين« سفير روسيه در لبنان نيز تاكيد 
دارند كه در صورتي كه وضعيت مبهم س��عدالحريري، 
نخست وزير مستعفي لبنان در عربستان سعودي ادامه 
پيدا كند پرونده او به شوراي امنيت ارجاع داده مي شود. 

سعد حريري نه در حصر است، نه بازداشت 
سفر امانوئل ماكرون، رييس جمهور فرانسه به عربستان 
سعودي جرقه هايي از اميد را در دل لبنان براي تعيين 
سرنوشت سعدحريري زده بود. پاريس و بيروت رابطه 
تاريخي بس��يار خوبي با هم دارند و ج��دا از اين رابطه 
دوجانبه، خاندان حريري نيز با س��اختار سياس��ي در 
فرانس��ه انس و الفت كهن داشته اند. چند ساعت پيش 
از آنكه امانوئ��ل ماكرون، رييس جمهور فرانس��ه وارد 
خاك عربستان س��عودي شود، سفير فرانسه در رياض 

با نخست وزير مس��تعفي لبنان ديدار كرد و پس از اين 
ديدار بود كه رسانه هاي فرانسوي به نقل از وزير خارجه 
اين كشور اعالم كردند كه سعد حريري در حصر خانگي 
يا بازداشت توسط دولت عربس��تان سعودي نيست و 
مي تواند آزادانه حركت كند. ماكرون روز پنجش��نبه و 
زماني ك��ه در امارات متحده عربي ب��ود اعالم كرد كه 
پاريس تماس هاي غيررس��مي با سعد حريري در يك 
هفته گذشته از استعفاي وي داشته اما درخواستي براي 

انتقال وي به فرانسه صورت نگرفته است. 
اتحاد در لبنان عليه سعودي 

نقشه هاي محمد بن سلمان 32 ساله براي لبنان تير در 
تاريكي بود. قرار بود استعفاي سعد حريري در خارج از 
مرزهاي لبنان به آشوب داخلي در داخل مرزها منتهي 
ش��ود. قرار بود در بازي تقس��يم تقصير براي به آشوب 
كشيده شدن لبنان تنها يك سال پس از ثبات سياسي 
در اين كشور، حزب اهلل لبنان به شكل مستقيم و ايران 
در مرحله بعد متهم ش��ناخته ش��ده و گرفت��ار انزواي 
سياسي ش��وند، قرار بود اروپا شاخه سياسي حزب اهلل 
لبنان را هرچه سريع تر در ليست گروه هاي تروريستي 
قرار دهد و صداي اعتراض هاي بين المللي به نقش ايران 
در منطقه بلند شود. تمام اين پيش بيني ها تا اين لحظه 
جاي خود را به يك مساله داده است: وحدت در لبنان. 
نخستن جرقه هاي اين وحدت را سيدحسن نصراهلل با 
س��خنراني تاريخي خود زد. ب��ه هموطنانش يادآوري 
كرد كه حزب اهلل لبنان مسووليت ش��ناس اس��ت و از 
آنها خواست كه تا مشخص شدن وضعيت نخست وزير 
مس��تعفي به خيابان ه��ا نريزند و ابزار اجرايي ش��دن 
بحراني نشوند كه عربستان سعودي خواب آن را براي 
لبنان ديده است. يك هفته پس از استعفاي مشكوك 
با متني كه نويس��نده آن نه شخص نخست وزير لبنان 
كه وليعهد عربستان سعودي بود لبنان بيش از گذشته 
يكصدا و متحد عليه دخالت س��عودي قرار دارد. حتي 

سارا معصومي 

جريان المس��تقبل كه س��عد حريري برآمده از دل آن عربستان سعودي نخست وزير لبنان را پس نمي دهد 
است از هواداران خود مي خواهد كه خيابان هاي بيروت 
را ميزبان شعارهاي تفرقه افكنانه نكنند و از حريري نيز 
يك مطالبه دارد: اگر اس��ير س��عودي نيستي، به وطن 
بازگرد. وليد جنبالط، رييس حزب سوسيال ترقي خواه 
لبنان كه در عرصه سياس��ي اين كش��ور چهره اي مهم 
و كلي��دي به حس��اب مي آيد در توييتر خود نوش��ت: 
اقامت سعد حريري در رياض چه داوطلبانه بوده و چه 
اجباري، اكنون زمان بازگش��ت وي به كش��ور رسيده 
اس��ت. جنبالط در ميان جمعي��ت دروزي هاي لبنان 
از نفوذ بس��يار بااليي برخوردار اس��ت و عمدتا در پازل 
سياس��ي ائتالف ها و اتحادها آن مهره حياتي است كه 
بله يا خير آن از اهميت بااليي برخوردار است. همزمان 
جريان المستقبل كه س��عدحريري پس از پدر از سال 
2005تاكنون بركرس��ي رياست آن تكيه زده است نيز 
جلسات فشرده براي بررسي وضعيت سياسي حزب در 
غياب س��عد حريري و تكليف سياسي آن در حكومت 
ائتالفي را آغاز كرده است. در بيانيه اي كه پس از نشست 
چندس��اعته اين حزب منتشر شد تاكيد شده است كه 
س��عد حريري بايد به وطن بازگردد و مي تواند مطمئن 
باشد كه از حمايت همه جانبه حزب در صورت بازگشت 
به بيروت برخوردار است . همزمان با همصدايي جريان 
المس��تقبل با سيدحس��ن نصراهلل مبني بر لزوم حفظ 
آرامش در لبنان، نهاد المش��نوق، وزير كشور لبنان در 
واكنش به برخي اخبار منتش��ر ش��ده مبني بر اينكه 
سعودي به دنبال جايگزيني سعد حريري با برادرش بهاء 
حريري در پست نخست وزيري است، گفت: لبناني ها 
گله چهارپايان يا يك قطعه زمين نيستند كه مالكيت 
آن دست به دست شود. سياست در لبنان، با حاكميت 

انتخابات و نه زد و بندها اجرا مي شود. 
گام بعدي پوچ است ؟ 

ميدل ايست مانيتور در تحليلي درباره سرنوشت لبنان 
پس از استعفاي اختياري يا اجباري حريري مي نويسد: 
كامال مشخص اس��ت كه اعالم استعفا با اين مختصات 
زماني و مكاني به معناي اعالم جنگ عليه حزب اهلل در 
داخل لبنان و ايران در س��طح منطقه اي است. احتماال 
اين اعالم جنگ از سوي س��عد حريري نيز تحت فشار 
عربس��تان س��عودي و احتماال اياالت متحده صورت 
گرفته است. اين استعفاي ناگهاني حريري به اين معنا 
بود كه احتماال گام يا گام هاي بعدي در كار اس��ت. اگر 
اس��تعفا تنها قدم برنامه ريزي ش��ده بوده يا اقدام هاي 
حريري يا هر جبهه اي كه پشت سر وي قرار دارد به تك 
اقدام استعفا منتهي شود، بايد گفت كه حزب اهلل هيچ 
آسيبي از اين حركت نديده است. س��اده ترين راه اين 
است كه رييس جمهور دست به سلسله مشورت هايي 
بزند و در نهايت هم براس��اس قانون اساسي، يك چهره 
سني ديگر را به دولت دعوت و بر كرسي نخست وزيري 
بنش��اند. با اين وجود همه در لبن��ان منتظر گام هاي 
بعدي و به نوعي تكميلي ب��راي اين اقدام اوليه بودند. 
هيچ ك��س نمي تواند دقيقا پيش بين��ي كند كه گام 
بعدي چه خواهد بود چرا كه استعفاي سعد حريري تا 
همين جاي كار هم اقدامي خارج از قاعده بوده است. 
برخي از احتمال ها ميان ب��ه راه انداختن جنگ عليه 
حزب اهلل لبنان با شكل دادن به يك ائتالف بين المللي 
به رهبري سعودي يا برهم ريختن اوضاع داخلي لبنان 
و مشغول نگه داشتن حزب اهلل به بحران داخلي جديد 
متغير است. لبنان امروز با بحران سياسي بسيار جدي 
روبه رو ش��ده كه سهل و ممتنع نيست و شايد راهكار 
پيش روي حل آن نيز آسان يا كم هزينه نباشد. برخي 
از منابع مي گويند كه حزب اهلل در شطرنج جديد بايد 
امتيازهاي��ي بدهد اما كميت و كيفي��ت اين امتيازها 
مش��خص نيست. به نظر مي رس��د كه هنوز همه چيز 
در مرحله شوك پس از استعفاي حريري باقي مانده و 
حزب اهلل لبنان و رييس جمهور اين كشور نشانه هايي 
دال بر اينكه گام جدي بعدي نيز وجود دارد، دريافت 

نكرده اند. اگر هيچ گام بعدي در كار نباش��د بايد گفت 
كه سعد حريري بازنده ميدان است و لبنان را در حالي 
ترك كرده كه هيچ راه بازگشت به عالم سياست براي 

وي ديگر وجود ندارد. 
به گ��زارش »اعتماد«، گام دومي كه س��عودي تا اين 
لحظ��ه برداش��ته و البته اي��ن گام هم تم��ام و كمال 
برداش��ته نشده ايجاد رعب و وحش��ت در ميان مردم 
لبنان و ترس��اندن آنها از ب��ه راه افتادن جنگ با لبنان 
اس��ت. عربس��تان س��عودي، بحرين، كويت و امارات 
متح��ده عربي در اقدام��ي هماهنگ در 24 س��اعت 
گذشته از شهروندان خود خواستند كه به لبنان سفر 
نكنند و اگر در اين كش��ور هس��تند، فورا خاك آن را 
ترك كنند. درحالي كه محتمل ترين گزينه براي به راه 
انداختن جنگ ب��ا لبنان، ايجاد تنش ميان حزب اهلل و 
نيروهاي رژيم صهيونيستي است سيد حسن نصراهلل در 
سخنراني روز گذشته خود تاكيد كرد كه گمان نمي كند 
اسراييل به دنبال ورود به باتالق جنگ با لبنان باشد. 
به نظر مي رسد كه درخواست از شهروندان كشورهاي 
س��عودي، امارات و كويت يكي ديگر از تكه هاي پازل 
عمليات جن��گ رواني علي��ه حزب اهلل لبنان باش��د. 
عربس��تان سعودي س��ه روز پس از اس��تعفاي سعد 
حريري و در حالي كه به بهانه اصابت موشك يمني به 
فرودگاه رياض عليه اي��ران اعالم جنگ كرده و تاكيد 
كرده بود كه حق پاس��خ مشابه به اين موشك پراكني 
حوثي هاي يمن را براي خود قائل اس��ت و عليه لبنان 
نيز اعالم جنگ كرده بود. اين در حالي است كه ارتش 
لبنان احتمال شكل گيري تنش نظامي ميان بيروت و 

رياض را تاكنون رد كرده است. 
دستور ويژه تل آويو به سفراي رژيم صهيونيستي 

اتحاد ميان عربستان س��عودي، اياالت متحده و رژيم 
صهيونيستي براي كاس��تن از قدرت و نفوذ حزب اهلل 
در عرصه سياس��ي لبنان، نخستين تحليلي بود كه از 
ابتدايي ترين ساعات استعفاي سعد حريري در خاك 
سعودي مطرح شد. يك هفته پس از آن اتفاق، رسانه 
اسراييلي جورزاليم پس��ت در گزارشي ادعا كرده كه 
وزارت امور خارجه اين رژيم به س��فراي خود در ساير 
كش��ورها دس��تور داده كه رضايت دولت هاي متعدد 
اروپايي را براي خلع سياسي حزب اهلل در لبنان اتخاذ 
كنند. هدف اوليه اين اس��ت كه مانع از حضور دوباره 
حزب اهلل لبنان در قدرت ش��وند تا به نوعي ميوه ناشي 
از نطق اس��تعفاي سعد حريري را كه در آن به شدت از 
حزب اهلل لبنان انتقاد شده بود را بچينند. اگر اسراييل 
و عربستان سعودي به دنبال تحقق اين سناريو به هر 
قيمت ممكن باشند، لبنان دوباره گرفتار اختالف هاي 
ميان شيعيان و اهل تسنن خواهد شد. وزارت خارجه 
رژيم اسراييل از س��فراي خود خواسته به اروپايي ها و 
مقام هاي كشورهاي ديگر تاكيد كنند كه هدف اصلي 
اس��تعفاي س��عد حريري اقدام هاي مخرب حزب اهلل 
لبنان و دخالت هاي ايران بوده اس��ت و اين دو مساله 
مي توان��د تهديد براي صلح و ثبات منطقه اي باش��د. 
جورزاليم پس��ت به نقل از يك منب��ع وزارت خارجه 
رژيم صهيونيستي نوشت: اين ايده كه حضور حزب اهلل 
لبنان در قدرت مي تواند به ثبات بيش��تر اين كش��ور 
منتهي ش��ود با تجربه اي كه اكنون در دس��ت داريم، 
شكس��ت خورده اس��ت. لبناني ها نمي توانند صالح 
خود را تش��خيص داده و بهترين تصميم را براي خود 
بگيرند. آنها ب��ه گروگان هايي بدل ش��ده اند تا منافع 
ايران در كشورش��ان را تامين كنند. اين ادعا در حالي 
از سوي يك مقام رژيم صهيونيستي مطرح شده است 
كه حضور حزب اهلل لبنان در دولت جديد لبنان كه از 
يك سال پيش شكل گرفت عمال هم در حوزه امنيتي 
و هم سياس��ي منجر ب��ه تامين ثبات در لبنان ش��د. 
اسراييل در حالي دولت لبنان را گروگان سياست هاي 
ايران مي داند كه نخس��ت وزير مستعفي لبنان حي و 
حاضرترين گروگان در اختيار سعودي است. به گزارش 

اين رسانه اسراييلي وزارت خارجه رژيم صهيونيستي 
همچنين از س��فرا و نمايندگان خود در ساير كشورها 
خواس��ته اس��ت كه عليه فعاليت هاي ايران در يمن 
تبليغ كنند و از جامعه جهاني بخواهند كه از عربستان 
در يمن حمايت كنند. س��يد حسن نصراهلل، دبيركل 
حزب اهلل لبنان روز گذشته در دومين سخنراني خود 
پس از استعفاي سعد حريري به اين نقشه اسراييلي ها 
هم اشاره كرد و تاكيد كرد كه اسراييل به سفراي خود 
دس��تور داده كه علي��ه ح��زب اهلل در محل هاي مورد 
فعاليت خود تبلي��غ كنند و اين گروه را تروريس��تي 
بخوانن��د. وي در بخش هاي ديگري از س��خنان خود 
تاكيد كرد كه اس��راييل براي پيشبرد پروژه سعودي 
در لبنان هم��دوش رياض در حوزه هاي ديپلماتيك و 

سياسي گام برمي دارد. 
حمايت اتحاديه اروپا و وزارت خارجه امريكا 

ازبيروت 
در حالي كه عربس��تان س��عودي انتظار داشت نطق 
استعفاي س��عد حريري درباره دخالت ايران در امور 
داخلي لبنان در همان ساعات نخست به گلوله اي عليه 
ايران در س��طح منطقه اي و بين المللي بدل شود اما تا 
اين مرحله از بازي اي كه س��عودي راه انداخته است، 
هم اتحاديه اروپا و ه��م اياالت متحده حمايت خود را 
از لبنان اعالم كرده اند و از سياس��ت هاي سعودي در 
قبال اين كش��ور فاصله گرفته اند. »ركس تيلرسون« 
وزي��ر خارجه امريكا با حمايت از اس��تقالل حكومتي 
لبنان، به كشورهاي منطقه هش��دار داد از اين كشور 
در درگيري هاي نيابتي اس��تفاده نكنند. تيلرسون با 
صدور بيانيه اي ضمن اعالم حمايت امريكا از حكومت 
و اس��تقالل دولت لبن��ان از همه طرف ه��اي داخلي 
و خارج��ي لبنان خواس��ت تا به تماميت و اس��تقالل 
قانوني اين كشور احترام بگذارند. وي همچنين »سعد 
حريري« نخست وزير مستعفي لبنان را »يك شريك 
قوي« براي اي��االت متحده توصيف كرد. وزير خارجه 
امريكا ضمن مخالفت با هرگونه اقدامي كه ثبات لبنان 
را به خطر بيندازد، نسبت به سوءاستفاده كردن از اين 
كشور در درگيري هاي نيابتي هشدار داد. همزمان يك 
عضو ارشد حزب اهلل لبنان هم به نيوزويك گفته است 
كه حزب اهلل از رويارويي نظامي فوري واهمه اي ندارد 
و نماينده حزب اهلل در نطق خود در پارلمان نيز تاكيد 
كرده كه عربستان بايد دست از دخالت در امور داخلي 

ساير كشورها بردارد. 
همه دست به انتخاب هاي درست بزنند

نيويورك تايمز در گزارش��ي ميدان��ي از وضعيت اين 
روزهاي لبنان نوش��ته اس��ت: تحوالت چند روز اخير 
مردم لبنان را به شدت مضطرب كرده است. اين استرس 
و دل نگراني تنها مختص روزنامه نگاران و سياستمداران 
لبناني نيست بلكه والدين نيز با استرس فرزندان خود 
را به مدارس مي برند و با ت��رس از اينكه مرحله بعدي 
چه خواهد بود آنها را ب��ه خانه بازمي گردانند. درحالي 
كه بسياري از تحليلگران مي گويند كه احتمال جنگ 
بس��يار اندك است چرا كه عربس��تان سعودي قادر به 
هدايت و مديريت جنگ با لبنان نيس��ت و اس��راييل 
نيز در اين بازه زماني تمايلي براي جنگ با لبنان ندارد 
اما نگران هس��تند كه مناقش��ه هاي فع��ال در منطقه 
به بس��تري براي آن بدل ش��ود كه اقدام هاي سعودي 
درجه ريسك پذيري دو كشور براي هرگونه رويارويي 
تصادفي را باال ببرد. روبرت مالي از مشاوران منطقه اي 
سابق دولت باراك اوباما در اين باره به گروه بين المللي 
بحران گفته است: ميزان تنش بسيار باال است همزمان 
هيچ راه ارتباطي وجود ندارد و ريسك اينكه هر جرقه اي 
به يك آتش تمام عيار در منطقه بدل شود، وجود دارد. 
اگر قرار بر آرام و قرار سياس��ي و نظامي در لبنان باشد 
همه بايد در چند روز آينده برخالف چند روز گذشته 
دست به انتخاب هاي درست بزنند كه اين كار به راحتي 

هم شدني نيست. 

سعد حريري، همچنان اسير؟ 
نقش�ه هاي محم�د ب�ن 
س�لمان 32 س�اله براي 
لبن�ان تي�ر در تاريك�ي 
ب�ود. قرار بود اس�تعفاي 
سعد حريري در خارج از 
مرزهاي لبنان به آشوب 
داخلي در داخ�ل مرزها 
منتهي ش�ود. ق�رار بود 
در بازي تقس�يم تقصير 
براي به آش�وب كشيده 
ش�دن لبنان تنه�ا يك 
سال پس از ثبات سياسي 
در اين كش�ور، حزب اهلل 
لبنان به ش�كل مستقيم 
و اي�ران در مرحل�ه بعد 
متهم ش�ناخته ش�ده و 
گرفتار انزواي سياس�ي 
ش�وند، ق�رار ب�ود اروپا 
شاخه سياسي حزب اهلل 
لبنان را هرچه س�ريع تر 
گروه ه�اي  ليس�ت  در 
تروريس�تي ق�رار دهد 
و ص�داي اعتراض ه�اي 
بين المللي به نقش ايران 
در منطقه بلند شود. تمام 
اين پيش بيني ه�ا تا اين 
لحظه جاي خود را به يك 
مساله داده است: وحدت 

در لبنان.

سوژه روز

امانوئل ماكرون، رييس جمهور فرانسه 
كه براي ديدار رسمي دوروزه به امارات 
متحده عربي رفته  بود، ناگهان صبح پنجشنبه تصميم 
گرفت تا قبل از بازگش��ت به كش��ورش، سري هم به 
رياض بزند و با وليعهد جوان س��عودي گفت وگو كند. 
بعد از ي��ك هفته رويدادهاي غيرمنتظ��ره و ناگهاني 
در عربستان س��عودي، سفر روز جمعه رييس جمهور 
فرانس��ه غافلگيري جديدي بود كه به نوشته رسانه ها 
براي گفت وگ��و در مورد »تحوالت خاورميانه و تالش 
براي امنيت و ثبات در منطقه« انجام شد. پيش از اين 
جارد كوشنر، مشاور ارشد دونالد ترامپ، رييس جمهور 
اياالت متحده و نماينده او در پرونده صلح خاورميانه، 
در س��فري پنهاني به رياض رفته بود. به نوش��ته يك 
رس��انه امريكايي، كوش��نر يك ديدار چندين ساعته 
با محمد بن سلمان، وليعهد سعودي داشت كه گفته 
مي شود تا چهار بامداد ادامه داشت. درست يك هفته 
پيش از امانوئل ماكرون، سعد الحريري، نخست وزير 
لبنان به رياض سفر كرده  بود؛ سفري كه براي او خوش 
يم��ن نبود و نهايت��ا با پخش تصاوي��رش از تلويزيون 
العربيه، در حالي كه يك متن طوالني اس��تعفا را از رو 

مي خواند، به پايان رسيد. بعد از آن محمود عباس هم 
ناگهان در سفرش به مصر اعالم كرد كه قصد دارد براي 

گفت وگو با پادشاه عربستان به رياض برود. 
نكته اي كه در س��فر ماكرون به رياض توجه رسانه ها 
ازجمل��ه آسوش��يتدپرس را به خود جل��ب كرد، اين 
بود كه رييس جمهور فرانس��ه در اين سفر ديداري با 
پادشاه عربستان س��عودي انجام نداد و نشان داد كه 
عم��ال وليعهد جوان س��عودي، محمد بن س��لمان را 
عمال باالترين مقام اجرايي اين كش��ور تلقي مي كند. 
گمانه زني هاي مختلف��ي در مورد ديدار ميان امانوئل 
ماكرون و محمد بن سلمان، وليعهد پادشاهي سعودي 
در رس��انه ها مطرح شده اس��ت، اما دو طرف از انتشار 
محتواي گفت وگوهاي ش��ان خ��ودداري كرده اند. بر 
اس��اس بيانيه اي كه خبرگزاري رس��مي عربس��تان 
سعودي منتشر كرد گفت وگوهاي دو طرف در زمينه 
»آخرين تحوالت خاورميان��ه و تالش ها براي ثبات و 
امنيت منطقه از جمل��ه همكاري هاي دو طرف براي 
مبارزه با تروريسم« انجام شده است. ماكرون در عين 
حال پي��ش از ورود به رياض گفته  ب��ود »موضع هاي 
بسيار تندي« از سوي س��عودي عليه ايران مشاهده 
كرده ام كه »با همه آنها توافق ندارم.« مس��ائل مربوط 
به ادامه جنگ عربستان سعودي در يمن و همچنين 

مساله لبنان و استعفاي نخست وزير اين كشور در خاك 
رياض از موضوع هايي هستند كه تصور مي شود در سفر 
ماكرون به رياض مورد گفت وگو ق��رار گرفته اند. اين 
نخستين ديدار ماكرون از كشورهاي خاورميانه است، 
او در س��فر خود تاكيد كرد ك��ه در آينده به تهران هم 
سفر خواهد كرد چراكه گفت وگو با همه طرف ها براي 

حفظ ثبات منطقه را ضروري مي داند. 
تندگويي ماكرون عليه ايران

ماكرون در طول س��فرش به ام��ارات متحده عربي، 
مهم ترين متحد عربستان سعودي در منطقه، نسبت 
به س��رزنش كردن ته��ران تا جايي كه مي توانس��ت 
اهتمام ورزيد. او برنامه موشكي ايران را »عامل نگراني 
شديد« توصيف كرد و همصدا با دوستانش در ابوظبي 
و رياض، نس��بت به »رفت��ار بي ثبات كننده ايران در 
منطقه« اظهار نگراني كرد. با اين حال ماكرون موضع 
قبلي خود مبني بر حفظ توافق هسته اي را نيز تكرار 
كرد و گفت »برجام بايد حفظ شود.« اما او بار ديگر به 
گونه اي سخن گفت كه برخي از رسانه ها مانند راشا 
تودي، معن��اي آن را »بازمذاكره برجام« برداش��ت 
كردند. پي��ش از اين نيز برخي اظه��ارات ماكرون از 
سوي رسانه هاي ايراني و خارجي به اين شكل مورد 
تفس��ير قرار گرفته  بودند. اما يك ديپلمات بلندپايه 

فرانسوي چنين برداشتي از سخنان ماكرون را اشتباه 
عنوان كرد. ماكرون گفته  بود كه »توافق هس��ته اي 
مي تواند با دو ستون نگهدارنده ديگر تقويت شود. « 
ژرارد آرو، سفير فرانس��ه در واشنگتن در واكنش به 
انتش��ار خبر گفته هاي ماكرون با تيت��ر »باز مذاكره 
برجام« در يك رس��انه انگليس��ي زبان، در حس��اب 
كاربري توييترش نوش��ت »نه! او در مورد بازمذاكره 
حرفي نزده ، چنين كاري غيرسازنده است، او در مورد 
اين حرف زده كه بايد به صورت جداگانه به مس��اله 

موشكي پرداخت.«
ماكرون در عين حال در اين س��فر گف��ت كه بايد با 
ايران در مورد »افزايش سلطه اش در سراسر منطقه« 
نيز گفت وگو ش��ود و در صورت ل��زوم »تحريم هاي 
جديدي« در مورد پرونده موش��كي وضع ش��ود. در 
عين حال روز پنجش��نبه در دوب��ي، ماكرون تاكيد 
كرد كه »من با همه طرف ها، به خصوص كساني كه 
ترديدهايي در مورد برجام مطرح مي كنند، گفت وگو 
مي كنم تا آنها را قانع كنم، چه با ش��ركاي امريكايي 
و چه با عربس��تان س��عودي. « ماك��رون اضافه كرد: 
»همانند همان اتفاقي كه س��ال 2015 براي برنامه 
هس��ته اي رخ داد، بايد چارچوبي براي فعاليت هاي 
موش��كي ايران ايجاد كنيم و فرآيند ]گفت وگوهاي 

ديپلماتيك[ را پايه گذاري كنيم. 
قدرت نرم فرانسه براي تسلط بر خاورميانه

س��فر امانوئل ماكرون ب��ه امارات متح��ده عربي، با 
يك روي��داد ويژه گره خورده  ب��ود: افتتاح موزه لوور 
ابوظبي. پروژه اي كه تكميل آن 10 س��ال زمان برد 
و جنجال ه��اي زي��ادي را به پاكرد، حت��ي تا جايي 
كه تكمي��ل آن به دليل نگراني هاي حقوق بش��ري، 
مدت ه��ا معطل مانده بود. امانوئ��ل ماكرون در آيين 
گش��ايش موزه ل��وور ابوظب��ي گفت كه اي��ن موزه 
نماد »مب��ارزه زيبايي عليه گفتمان ه��اي تنفر« در 
منطقه اس��ت. 3 س��ال پيش بدرفتاري ب��ا كارگران 
خارجي پروژه »جزيره س��عديه« در سواحل ابوظبي 
و ميزبان س��اختمان موزه لوور، به عنوان يك نمونه 
برده داري مدرن از سوي سازمان هاي حقوق بشري 
به شدت مورد انتقاد قرار گرفته بود. پروژه 27 ميليارد 
دالري كالنش��هر فرهنگ��ي در جزيره س��عديه، در 
ابوظب��ي ميزبان چندي��ن موزه و مرك��ز فرهنگي با 
سرمايه گذاري كشورهاي اروپايي و امريكايي است، 
از جمله س��اختمان موزه لوور كه توس��ط ژان نوول، 
معمار برجس��ته فرانسوي طراحي ش��ده است. يك 
س��اختمان موزه گوگنهايم و يك موزه با عنوان موزه 
مل��ي زايد با همكاري موزه بريتانيا نيز در اين منطقه 

قرار است ساخته شوند.  روزنامه گاردين در مورد موزه 
لوور ابوظبي مي نويسد: »سراهاي مملو از مصنوعات 
غيرقابل قيمت گذاري در موزه لوور ابوظبي نش��ان 
مي دهد كه فرانس��ه تا چ��ه حد عالقه مند اس��ت از 
قدرت نرم هنر، فرهنگ و آموزش براي ش��كل دادن 
به روابط خارجي اش اس��تفاده كن��د.« ماكرون اين 
پروژه را »نخس��تين موزه اي كه محصول يك توافق 
ديپلماتيك است« ناميده است. توافقي كه منجر به 
ساخت اين موزه شد 10 س��ال پيش ميان فرانسه و 
امارات متحده عربي امضا شده است و يك ميليارد و 
270 ميليون دالر ارزش داش��ت. ابوظبي فقط براي 
استفاده از اس��م »لوور« روي موزه اش 520 ميليون 
دالر به فرانسه پرداخت كرده است. اما موزه لوور تنها 
هدف ماكرون از سفر به ابوظبي و دوبي نبود، در اين 
سفر ماكرون توانست قراردادي به ارزش يك ميليارد 
دالر، براي سرمايه گذاري مس��تقيم شركت اماراتي 
»مبادله« در فرانسه منعقد كند. در عين حال ماكرون 
توانست قرارداد فروش دو ناوچه سبك جنگي، مدل 
گوويند را به امارات متحده عربي امضا كند. فرانس��ه 
از سال 2009 يك پايگاه نظامي دريايي در بندر زايد 
امارات تاسيس كرده است كه 700 نظامي فرانسوي 

در آن حضور دارند. 

شهاب شهسواري

رييس جمهور فرانسه به ديدار محمد بن سلمان رفت

ميزباني رياض از مهمانان سرزده
او برنامه موش�كي ايران 
را »عامل نگراني شديد« 
توصيف ك�رد و همصدا با 
دوس�تانش در ابوظبي و 
رياض، نس�بت به »رفتار 
بي ثبات كنن�ده ايران در 
منطق�ه« اظه�ار نگراني 
كرد. با اي�ن حال ماكرون 
موضع قبلي خ�ود مبني 
بر حفظ توافق هس�ته اي 
را نيز تكرار ك�رد و گفت 

»برجام بايد حفظ شود.«

سيدحسن نصراهلل در دومين سخنراني در 10 روز گذشته :

حزب اهلل لبنان تحت نفوذ ايران نيست 
سيد حسن  نصراهلل، دبيركل حزب اهلل لبنان به مناسبت 
اربعين امام حس�ين )ع( و روز »ش�هيد ح�زب اهلل« در 
مجتم�ع فرهنگ�ي »ش�اهد« در بيروت به س�خنراني 
پرداخت، اين دومين س�خنراني وي در طول يك هفته 
اخير و پ�س از اس�تعفاي ناگهاني »س�عد الحريري« و 
سفر وي به عربستان بود. مهم ترين محورهاي سخنان 

دبيركل حزب اهلل به شرح زير است: 
   مقاومت در لبنان موفق ش�د اراضي اين كش�ور را از 
دست تروريس�ت ها آزاد كرده و نيروي بازدارنده اي در 
برابر زياده  خواهي هاي رژيم اس�راييل و تهديدات اين 

رژيم ايجاد كند. 

  داع�ش وهابي ك�ه دولت امري�كا و عربس�تان آن را 
ساخته اند، هم اكنون نفس هاي آخر را مي كشد. 

  لبنان وارد يك بحران جديد سياسي شده و اين بحران 
به اين بس�تگي دارد كه لبناني ه�ا چگونه با آن برخورد 
و تعامل داشته باشند. در طول يك سال گذشته، لبنان 
در ثبات سياسي به سر برد و ما توانستيم رييس جمهور 
را انتخاب و دولت وحدت ملي تش�كيل بدهيم. مجلس 
نمايندگان نيز ش�روع ب�ه كار كرد، قان�ون انتخابات و 
بودجه را وضع كرد و پس از سال ها خصومت، گروه هاي 
لبناني ش�روع به مذاكره كردند و امني�ت و ثبات ما در 
جهان بي بديل بود در حالي كه در اين شرايط ايده آل و 

خوب به سر مي برديم، عربستان سعودي با عجله رييس 
دول�ت را فراخوان�د و او را مجبور به اس�تعفا و خواندن 
بيانيه اي كرد كه براي او نوش�ته ش�ده بود و لبنان را در 

مقابل شرايط جديدي قرار داد. 
  س�عد حريري در عربس�تان در بازداش�ت است و از 

بازگشت وي به لبنان ممانعت مي شود. 
  ما ه�م همصدا ب�ا جريان و فراكس�يون المس�تقبل 

مي گوييم سعد الحريري بايد به لبنان برگردد. 
  اطالعاتي دارم مبني بر اينكه عربس�تان از اسراييل 

خواسته به لبنان حمله كند. 
  ما ب�ه همراه تمام�ي مردم لبن�ان و همراه ب�ا جريان 

»المستقبل« بر لزوم بازگشت حريري تاكيد مي كنيم؛ 
او اگ�ر اس�تعفا داده باي�د به لبن�ان باز گ�ردد و هر چه 
مي خواه�د بگويد. ما توهين به نخس�ت وزير را توهين 
به كل لبن�ان مي دانيم؛ حت�ي اگر ب�ا همديگر اختالف 

سياسي داشته باشيم. 
   ما دخالت آش�كار عربس�تان در ام�ور داخلي لبنان 
و اين گون�ه رفتار توهين آميز با س�عد حري�ري از زمان 

ورودش به فرودگاه را محكوم مي كنيم. 
  اس�تعفاي س�عد حريري غيرقانوني و بر خالف قانون 
اساس�ي لبنان است، اين استعفا ارزش�ي ندارد چرا كه 

زير فشارهاي عربستان صورت گرفته است. 

  م�ا مي دانيم كه عربس�تان از ايران عصباني اس�ت و 
دايره عصبانيتش هم به حدي اس�ت كه حزب اهلل را هم 
در بر گرفته؛ اما اين شيوه و عكس العمل توهين آميز آنها 

را درك نمي كنيم. 
  اي�ران در لبنان نف�وذ دارد ولي بر خالف عربس�تان، 
دخالت نمي كن�د. بين نفوذ ايران و نفوذ عربس�تان در 
لبنان تفاوت زيادي اس�ت، عربس�تان در امور داخلي 

لبنان دخالت مي كند ولي ايران اين گونه نيست. 
  ايران قدرت منطقه اي بزرگي اس�ت. حزب اهلل لبنان 
تحت نفوذ ايران نيس�ت و تصميم گيري هاي مس�تقل 

دارد. 


