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پیگیریهای بینالمللی برای روشن شدن وضعیت حریری در «ریاض» افزایش یافت

عربستان زیرضرب فشار جهانی

کاخ ســفید بــا تأکید بــر اینکه حریری نخســت وزیر
قانونی لبنان است ،تلویحاً خبرهای استعفای ارادی
او را زیر سؤال برد

اول

گفتوگو با  3قهرمان ایرانی پرورش اندام جهان  /درد دل هرکولهای بیادعا
تغییر تاکتیک «ریاض»

تزلزل ائتالف ،آینده چند نسل را تباه میکند
21

تیغ<ایران هراسی>
همچنان ُکند است

پیامهای سیاسی سفر هیأت اروپایی به تهران
در گفتوگو با کارشناسان

برش

خواهرانههایی برای غربت و دلتنگی
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استعفای حریری مذاکره کرد اما موفق به دیدار مستقیم
با سعد حریری نشــد .به اعتقاد تحلیلگران ،عربستان در
حالی وارد این چالش شــد ه اســت که هیچ بــرون رفتی را
برای آن پیشبینی نکرده بود.
ëëاجماعملیعلیهسعودیها
دیــروز در ادامــه واکنشهای سیاســتمداران جهان به
اســتعفای حریری ،الکساندر زاســپیکین ،سفیر روسیه در
لبنــان ،این اســتعفا را باعث افزایش تنشهــا در منطقه
توصیــف و تصریــح کــرد :بــا ایــن حــال اجمــاع داخلــی
کمنظیــری برای بازگشــت حریری به لبنان شــکل گرفته
اســت .وی با ســتودن مواضــع خردمندانه میشــل عون،
رئیسجمهــوری لبنــان در یک هفتــه اخیر ،تعامــل او را
برای حفظ ســاح مقاومت سنجیده دانســت .وی با این
حال گفت :مشکل بسیار بزرگتر از آن چیزی است که در
مورد نخستوزیر مستعفی رخ داده است ،چرا که اعمال
فشــاری از ســوی عربســتان ،امریکا و چه بســا اسرائیل بر
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ایران از طریق پرونده لبنان صورت میگیرد .دیلی استار
همچنیــن در خبــری دیگــر گزارش کــرد کــه عبدالفتاح
السیســی ،رئیسجمهــوری مصر ،ســامح شــکری ،وزیر
خارجــه خود را مأمور کرده تا با ســفر بــه اردن ،امارات،
کویت ،بحرین ،عمان و عربســتان ســعودی و مذاکرات
مســتقیم با مقامات این کشورها ،برای حل بحران بروز
کرده تالش کند .السیســی پیشتر در روز چهارشنبه هفته
پیــش نیــز اعالم کــرده بــود که مخالــف هرگونــه جنگی
از ســوی عربســتان علیه حــزباهلل یــا ایران اســت .زیرا
خاورمیانــه به اندازه کافی با بحرانهای مختلف مواجه
اســت .این در حالی اســت که گزارشها نشــان میدهد
عربســتان همچنان به تالشهای ضد ایرانی خود ادامه
میدهد .ریاض شــب گذشته در همین راستا از اتحادیه
عرب خواســت نشســتی فوری با محوریت ایــران برگزار
کند .دیروز نیز ســامح شــکری در نخستین بخش از سفر
خــود با پادشــاه اردن دیدار کــرد .به گــزارش خبرگزاری
مهر به نقل از النشــره ،ســامح شــکری در دیدار با ملک
عبداهلل دوم اعالم کرد :سیاســت قاهره دور نگه داشتن
منطقــه از بحرانهــا و ضــرورت کاهــش تنشهــا اســت.
مــا تحــوالت اخیر منطقــه و آنچــه را بــرای هماهنگی و
مشــورت در راســتای حمایــت از امنیــت مــردم عرب و
حفــظ سرنوشــت آنها الزم اســت بررســی میکنیم .وی
تأکیــد کرد :نتایج منفی این تنشها در نهایت بر امنیت
تمام منطقه تأثیر خواهد گذاشت.
گزارش صفحه  20را نیز بخوانید

مدرسه عشایری «شهید ایمانی» شهرستان مانه و سملقان در استان خراسان شمالی

محاکمه شیخ علی سلمان به اتهام <جاسوسی برای قطر>

وحید خادمی  /ایرنا

دادســتانی منامــه با صــدور بیانیــهای اعالم کرد شــیخ «علی ســلمان» دبیر کل
جمعیت وفاق ملی بحرین را که در زندان آلخلیفه بسر میبرد ،به اتهام آنچه
«جاسوســی برای قطر»  6آذر ماه ( 27نوامبر) محاکمه می کند .به گزارش ایرنا
به نقل از خبرگزاری فرانســه ،در این بیانیه آمده اســت که شــیخ علی سلمان به
همراه «حسین سلطان» و «علی مهدی علی» دو معاونش در تاریخ یاد شده در
دادگاه عالی جنایی بحرین برای محاکمه حاضر خواهند شد.
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صالحی امیری معاون امور اجتماعی و فرهنگی
شهرداری تهران شد

بالتکلیفی و اجرایی نشدن برخی وعده ها موجب ایجاد
مشکالت خانوادگی برای پالسکویی ها شده است

رئیس جمهوری لبنان :همه سخنان حریری در <ریاض> مشکوک است

گروه جهان /عربســتان با اعالم استعفای سعد حریری از
ریاض ،بر خالف آنچه میاندیشــید ،نه فقط باعث ایجاد
اتحادی کم ســابقه بین گروهها و احزاب لبنانی علیه خود
شــده که بســیاری از مقامــات لبنانی و جهانــی را رویاروی
اقدام خــود در آنچــه رئیسجمهوری لبنان ربودهشــدن
حریری عنوان کرد ه است ،میبیند .میشل عون دیروز نیز
دیگر بار عربستان را به چالش کشید و هر سخنی از حریری
را که در ریاض بیان شود فاقد اعتبار دانست.
بــه گــزارش «ایــران» به نقــل از ســایت روزنامه دیلی
اســتار لبنــان ،دیشــب تنهــا چنــد ســاعت پیــش از آنکــه
سعد حریری در گفتوگوی تلویزیونی با شبکه تلویزیونی
المستقبل شرکت کند ،رئیسجمهوری لبنان اعالم کرد:
هر آنچه حریری از ریاض بگوید جای شک و تردید دارد
و نمیتــوان آنهــا را معتبر دانســت .وی پیشــتر نیز اعالم
کرد ه بود ،نخستوزیر لبنان ربوده شده است و استعفای
او از تریبون ریاض قابل پذیرش نیســت .اعالم استعفای
حریــری از ریــاض باعــث تنشــی بیســابقه بیــن لبنان و
عربســتان شد ه است .به گزارش «ایران» به نقل از رویترز
در حالــی کــه تالشهــای بینالمللی برای شفافســازی
وضعیت حریری شــدت گرفت ه است ،در داخل لبنان نیز
تالشهایی از این دست ادامه دارد .بر همین اساس امروز
قرار است ،جبران باسیل ،وزیر خارجه لبنان راهی فرانسه
که طرح جدیدی برای حل بحران داد ه اســت ،شــود .وی
قرار اســت در این سفر با امانوئل ماکرون دیدار کند که دو
روز پیش در عربســتان با مقامات این کشور درباره مسأله

گفتوگو با هنگامه قاضیانی دربارههمنشینی تئاتر ،ادبیات،موسیقی و سینما

دود پالسکو
در چشم خانوادههای کسبه

میشل عون  /دیلی استار

ســعودیها کــه ســالها اســت ،بــا کشــورهای منطقــه
دفتر
چالشهــای فراوانی داشــتهاند و ســوابق کهنه تنشهای
دیپلماتیــک بــا اروپاییــان و امریــکا بخصــوص در امــر
اصالحــات داخلــی دارنــد ،در یک هفته اخیر با کشــاندن
ســعد حریری به ریاض و اســتعفای او ،با چالــش تازهای
در روابــط خــود با کشــورهای منطقه و فرامنطقــه روبه رو
شــدهاند .اما ســعودیها در چنین شــرایطی راهــکار ویژه
قاسم محبعلی
خود را دارند .آنها طی سالهای متمادی نشان دادهاند در
کارشناس خاورمیانه
چنین شرایطی باید با استفاده از ابزارهای سیاست داخلی
و خارجی دســت به بزرگنمایی بزنند تا از این طریق برون
رفتی برای مواجهه با فشارهای داخلی و خارجی خود بیابند .اما تحوالت پس از روی
کار آمدن ملک سلمان پادشاه عربستان و جانشین وی (محمد بن سلمان) متفاوت
از همه رویدادهایی است که عربستان در تاریخ خود با آنها مواجه بود ه است.
رهبــران جدید عربســتان ســعودی در این مدت تالش کردند خــود را همراه با
تحوالت پیش ببرند .اما با توجه به اینکه هر تحولی هزینه بردار است ،ناچار شدند،
تحوالت داخلی خود را با تحوالت بینالمللی پیوند بزنند .در چنین فضایی لبنان
که به شکلی تاریخی به تفاهمی داخلی و بینالمللی دست یافته بود و توازن قوای
تــازهای را تجربه میکرد و با آرامش سیاســت خود را در منطقــه پیش میبرد ،در
ســبد تحوالت سیاسی عربســتان قرار گرفت .ملک سلمان و پســرش برای رهایی
از فشــارهای داخلی ،دســت به ایجاد بحرانی دیگر زده و با انتخاب لبنان بهعنوان
گزینهای برتر تالش کردند تا بحران حذف رقبا در داخل کشورشان را در وضعیت
بهتری به پیش ببرند.
این نخستین بار نیست که سلمان و پسرش از این شیوه بهره میگیرند .آنها بیش
از دو سال و نیم پیشتر با ایجاد بحران یمن تالش کرده بودند تا تحوالت داخلی خود
را با تحوالت منطقهای پیوند بزنند .اما با گذشــت چندین ســال از آغاز این جنگ و
افزایش انتقادات و شکست نسبی ائتالف در یمن ،راه چاره را در ایجاد بحران خارجی
دیگری جستو جو کردند .در همین راستا به همراه متحدان خود وارد چالشی جدید
بــا قطر شــدند .ریاض پس از اینکه ایــن موضوع تازگی خود را از دســت داد ،در ابتدا
تــاش کــرد تا پای ایــران را به بحران لبنان باز کند اما بــا توجه به مدیریت صحیح و
عدم عالقهمندی مقامات جمهوری اسالمی و متحدین منطقهای اش ،طرح اولیه
عربســتان در نطفه خفه شــد ،اکنون نیز راه فرار از مشــکالت را در به آشوب کشاندن
صحنه داخلی لبنان میجوید .اما واقعیت این اســت که ســعودیها در محاسبات
خود در شرایط خاص منطقه اشتباه بزرگی را مرتکب شدند و در نتیجه آن فشارهای
بینالمللی علیه خود را افزایش دادند .بر این اســاس در حال حاضر سمت و سوی
بحران به سمتی پیش میرود که فشارها از سوی نیروهای داخلی لبنان و کشورهای
منطقه و نظام بینالملل در حال بازگشت به سوی مقامات سعودی است.
پیشبینی میشــود مقامات ســعودی در برون رفت از چنین چالشی دو گزینه
را پیش روی خود ببینند .اول اینکه موافقت کنند سعد حریری از ریاض به بیروت
بازگردد تا شاید به این ترتیب بحران لبنان از تحوالت عربستان به گونهای تفکیک
شــود .این گزینه علی رغم اینکه بســیار کم هزینه است ،به لحاظ حیثیتی اهمیتی
ویــژه بــرای آنان دارد و بار ســنگینی را بــر دوش ریاض تحمیل خواهــد کرد .گزینه
دیگر با توجه به همان سابقه گذشته ایجاد بحرانی دیگر در منطقه است تا ضمن
رهایــی خــود از بحران لبنان ،توجه اذهــان عمومی را از بحران حاضر به ســمت و
سویی دیگر هدایت کنند.

امیر رجبی  /ایران

دیگر
صفحهها

حزب «محال»
<ایران> از سرنوشت ایده تشکیالت فراگیر گزارش می دهد ِ /
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هشدار نایب رئیس «فراکسیون امید» به اعتدالیون و اصالح طلبان در گفت و گو با «ایران»:

ایران

خشکسالی100هزارهکتار
از جنگلهای ایالم را نابود کرده است

خانه ملت

عروس زاگرس
عزادار بلوطها

منابع خبری از پیشنهاد فرانسه برای انتقال حریری
بــه پاریــس خبــر دادنــد تــا بهانــه عربســتان مبنیبر
نگرانی حریری از امنیت خود در لبنان ،خنثی شود

رئیسجمهــوری لبنــان ســاعاتی پیــش از پخــش
گفتوگوی تلویزیونی حریری :همه ســخنان حریری
در ریاض مشکوک است
1و 20

وی قائم مقامی شهردار در سیاستگذاری ،هماهنگی و نظارت بر برنامه ها
و فعالیت های این حوزه را نیز عهده دار شد
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