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 مقذمٍ
استعفبی رٍز ضٌجِ سعذالذیي حریری ًخست ٍزیر سِ تبثعیتی لجٌبى، ّوِ را ضگفت زدُ ورد. ایي ضگفتی  فمظ ثِ دلیل  لراتلت هلتي    

زهبى اًتخلبة رتلیج خوْلَر ٍ     ثلىِ فضبی سیبسی لجٌبى از ،ثیبًیِ در خبن عرثستبى ٍ اعالم اختػبغی آى از عریك رسبًِ ّبی سعَدی ًجَد

ثلِ حسلبة    لجٌبى در هحیظ پیراهًَی پر سر ٍ غذای هٌغمِ یىلی از وطلَرّبی آرام    تعییي وبثیٌِ تبوٌَى فضبیی آرام ٍ ثی تٌص ثَد ٍ عوالً

 .آهذ هی

را ّذف لرار گرفتلِ ٍ  ثیبًیِ استعفبی حریری وِ ثیطتر ضجیِ یه هبًیفست سیبسی سعَدی علیِ ایراى ٍ حسة اهلل ثَد، اوٌَى ایي فضب 

 ّوِ لجٌبًی ّب از خولِ اعضبی الوستمج  را در ضَن فرٍ ثردُ است.

خبرخی ٍ ثذٍى هغلع وردى رتیج خوَْر، عالٍُ ثر ایٌىِ در تبریخ هعبغلر   وطَر الذام خبرج از عرف حریری، یعٌی اعالم استعفب از یه

فطبر خبرخی ثلر   گوبًِ ّب درثبرُ ٍخَد ،ٍزیر را رلن زد بًی ّب ثِ خػَظ ًخستلجٌبى ثی سبثمِ ثَدُ ٍ یه ثی اعتجبری ٍ ثی حیثیتی ثرای لجٌ

 حریری آى ّن ثِ عَر هطخع از سَی عرثستبى سعَدی را پررًگ وردُ است.

 ادثیبت هَرد استفبدُ همبهبت سعَدی در سبل ّبی اخیر علیِ ایراى ثَد ثِ رٍضٌی از ادثیلبت ثب ثیبًیِ استعفبی حریری وِ ثِ عَر ٍاضح 

 از سیبسی هَرد استفبدُ لجٌبًی ّب ٍ حتی هخبلفبى یب هٌتمذاى ایراى فبغلِ داضتِ است. ادثیبت تٌذ ٍ ثی سبثمِ حریری علیِ ایراى ٍ حلسة اهلل 

 ّوبى ًخستیي لحظبت ثب ٍاوٌص ّبی هتعذدی در داخ  ٍ خبرج لجٌبى هَاخِ ضذ.

 ياکىش َای خارجی

آفریٌلی   ز لَل ثْرام لبسوی سخٌگَی خَد، استعفبی حریلری را سلٌبریَیی ثلرای تلٌص    ٍزارت اهَر خبرخِ ایراى ا ياکىش ایران؛ -1

خب، ًبثخرداًِ ٍ ٍاّی حریلری   تَاًذ سرآغبز اتفبلبت خذیذی در هٌغمِ ثبضذ. لبسوی گفتِ وِ ایراى ثِ ضذت از اظْبرات ًبثِ للوذاد ورد وِ هی

لراتت ثیبًیِ حریری از خلبیی غیلر لجٌلبى را     ،ظ است. سخٌگَی ٍزارت خبرخًِسجت ثِ خَد هتأسف است ٍ آى اتْبهبت، اتْبهبتی ثی خب ٍ غل

ٍی عرثستبى سعَدی را هتْن ثلِ غلرف    آىًطبى ثبزی ٍی در زهیي دیگراى داًست وِ ثرًذُ آى غْیًَیست ّب ٍ دٍلت آهریىبست. عالٍُ ثر 

 ّسیٌِ گساف ثرای تخریت رٍاثظ ایراى ثب دیگر وطَرّب ورد.

ٍاوٌص غْیًَیست ّب ثِ استعفبی حریری ًطبى هی دّذ، ثجبت یىسبل اخیر سیبسی در لجٌلبى ثلرای   ؛ یًویستیياکىش رژیم صُ -2

ت از ایي رشین خَضبیٌذ ًجَدُ است ٍ ایي را ثِ راحتی هی تَاى از اظْبرات آًبى دریبفت. ًتبًیبَّ ًخست ٍزیر اسراتی ، استعفبی حریری را دعَ

 ّبی ایراى تَغیف ورد. ث  دضوٌیخْبى ثرای ثیذار ضذى ٍ ٍحذت در همب

اٍیگذٍر لیجرهي ٍزیر خٌگ اسراتی  ًیس گفتِ وِ استعفبی حریری تأویذی ثر سخٌبى ایي رشین است وِ حلسة اهلل لجٌلبى را در اضل بل    

 خَد دارد ٍ رشیوص آهبدُ هَاخِْ ثب ّر خغری است وِ تَسظ اتتالف ایراى راّجری هی ضَد.

عفبی حریری، زهبى ثرای ثِ گَضِ راًذى تبتی اسراتی  ًیس در اظْبر ًظری خبلت گفتِ است وِ پج از اسیسراتی  وبتج ٍزیر اهَر اعالع

 حسة اهلل، تضعیف آى ٍ خلع سالح وردًص فرا رسیذُ است.

 ثبهر السجْبى ٍزیر هطبٍر عرثستبى در اهَر وطَرّبی خلیح فبرس وِ از اٍ ثِ عٌَاى هٌْلذس اسلتعفب یلبد هلی     ياکىش عربستان؛ -3

 ضَد ًیس ثب استمجبل از استعفبی حریری در تَییتر خَد ًَضت: دست ّبی خیبًت ٍ دضوٌی )ایراى ٍ حسة اهلل( ثبیذ لغع ضَد.

ّویي اظْبرات همبهبت غْیًَیست ٍ ٍاوٌص سعَدی ّب ثِ خَدی خَد تمَیلت وٌٌلذُ هَضلع وسلبًی اسلت ولِ هعتمذًلذ اسلتعفبی         

 دى حسة اهلل، ثبزٍی ایراى در لجٌبى تَسظ آهریىب، اسراتی  ٍ عرثستبى سعَدی است.حریری، ًمطِ ای هٌغمِ ای ثرای ّذف لرار دا

 ياکىش َای داخلی در لبىان
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در لجٌبى ثیطتر ضخػیت ّبی سیبسی ایي وطَر حتی اعضبی خریبى ٍاثستِ ثِ حریری یعٌی الوستمج  ًیلس از اسلتعفبی ٍی غلبفلگیر    

اهب در حمیمت اغلت ضخػیت ّلب، از   ،عی وردًذ تب هَافمت خَد را ثب الذام حریری ًطبى دٌّذضذًذ. ثب ایٌىِ هعذٍدی از هخبلفبى حسة اهلل س

 ثِ خػَظ آًىِ اعالم استعفب از خبرج را الذاهی ثر خالف وراهت ٍ احترام لجٌبًی ّب داًستٌذ. ،ایي الذام حوبیت ًىردًذ

زگطلت از سلفر ًخسلتص از    بگفتِ ثَدًذ وِ حریلری پلج از ث  هٌبثع خریبى حریری یعٌی الوستمج  ثِ رسبًِ ّبی ًسدیه ثِ حسة اهلل 

ذ ٍ ایي از دٍ حبلت خبرج ًجَد. یب حریری تَاًستِ ثَد عرثستبى را ثِ ضلرٍرت حفبظلت از اٍضلبو هَخلَد     یعرثستبى ثسیبر آرام ثِ ًظر هی رس

بگْبًی حریری در سلفر دٍم ٍ ووتلر از یله ّفتلِ     لبًع وٌذ یب ایٌىِ خَد سعَدی ّب ثِ دًجبل هٌفدر وردى اٍضبو ًجَدًذ. ثٌبثرایي استعفبی ً

 خبی ضگفتی ٍ اثْبم دارد.

خبلت تریي ٍاوٌص را سیذ حسي ًػراهلل دثیرو  حسة اهلل ًطبى داد. ًػر اهلل یه رٍز پج از اسلتعفبی حریلری، در یله ثرًبهلِ زًلذُ      

 اهلل ًىرد.تلَیسیًَی سخٌراًی ورد اهب ّیچ ٍاوٌطی ثِ هحتَای سخٌراًی تٌذ حریری علیِ حسة 

ًػر اهلل هعتمذ است اعالعبت ًطبى هی دّذ استعفب ثِ ارادُ ٍ توبی  حریری ًجَدُ است ٍ عوال سعَدی ّب را هتْن ثِ فطبر ثر ٍی ولرد.  

 اٍ هی گَیذ لجٌبًی ّب ادثیبت یىذیگر را هی ضٌبسٌذ ٍ هتٌی وِ حریری خَاًذ تَسظ یه سعَدی ًَضتِ ضذُ ثَد.

ٍ هبًٌذ دیگراى ثلِ دًجلبل دریبفلت علل       اًتظبر چٌیي الذاهی را ًذاضتِ  حسة اهلل ًطبى هی دّذ ٍی ًیس در عیي حبل سخٌبى  دثیر و

ایي استعفب ًجبیذ عدللِ ولرد. در درخلِ اٍل ثبیلذ       ٍالعی استعفبی حریری ٍ ضرایظ ثِ ٍخَد آهذُ است. ثِ گفتِ سیذ حسي ًػراهلل در تحلی

 ستعفب را ًوی داًذ.علت استعفب هطخع ضَد ٍ ّیچ وج علیت ایي ا

ثلب پرّیلس از ضلتبة در     ثِ عَر آضىبر ًػراهلل ثب پرّیس از حولِ ثِ حریری، ًَن پیىبى حوالت را هتَخِ عرثستبى سعَدی ولرد ٍ عولالً  

 اظْبر ًظر ٍ تػوین گیری از هلتْت ضذى فضبی سیبسی در داخ  خلَگیری ورد.

 یک استعفای مبُم؛ یک سفر پر حرف ي حذیث

اهب ثررسی دلیك تر ایي هَضَو تب ایي لحظلِ ًطلبى هلی دّلذ، ًملص داضلتي        ،عفبی حریری در فضبیی هجْن غَرت گرفتثب ایٌىِ است

 ّبی ًسجت ثِ استعفبی حریری هغرح است: ثب ایي ٍخَد ثبز ّن فرضیِ سعَدی ّب در ایي لضیِ لغعی است ٍ خبی تردیذ ًذارد.

  فرضیٍ مشکالت داخلی لبىان -1

ضیِ ًمص هطىالت داخلی در لجٌبى در استعفبی حریری خبیگبّی ًذارد. ایي هَضَو چِ از ثررسلی للرایي ٍ چلِ از    در ثررسی اٍلیِ، فر

اظْبرات همبهبت ایي وطَر لبث  دریبفت است. فضبی آرام ٍ ثی تٌص سیبسی لجٌبى در یىسبل اخیر، استورار حىَهت حریری ثِ عَر عجیعلی  

اهبت ٍ اظْبرات حریری در رٍزّب ٍ ّفتِ ّبی اخیر ًطبى هی دّلذ، عللت را ًجبیلذ در اٍضلبو داخللی      ٍ ًجَد ّیچ ًطبًِ ای از ًبرضبیتی در الذ

 ثلىِ در خبرج خستدَ ورد.

 

 

  َا بر حریری برای استعفا فرضیٍ فشار سعًدی -2

، اًحػلبر پخلص ثیبًیلِ    دٍ سفر پی در پی حریری ثِ عرثستبى ثِ فبغلِ ووتر از یه ّفتِ، اعالم استعفب از هىبًی ًبهطخع در عرثستبى

استعفب از یه ضجىِ تلَیسیًَی سعَدی، ادثیبت ثِ ضذت ضذ ایراًی ثیبًیِ وِ ضجیِ ادثیبت خٌگ علجبى سعَدی است ٍ ّوسهلبًی آى درسلت   

ی اهیر ٍ ٍزیر ٍ همبم سعَدی ثِ اتْبم فسبد ثبزداضت ضذًذ ًطبى هی دّذ عرثستبى ثِ عَر خلذی هظٌلَى در اسلتعفب    04در رٍزی وِ حذٍد 

 حریری است. ثِ گًَِ ای وِ عالٍُ ثر سیذ حسي ًػر اهلل، ثرخی دیگر ًیس از فطبر سعَدی ّب ثر حریری ثرای استعفب هی گَیٌذ.

   :در ایي ثبرُ چٌذ عبه  را هی تَاى ثِ عٌَاى دلی  سعَدی ّب ثرای چٌیي الذاهی در ًظر گرفت
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پج از هَفمیت عراق ٍ سَریِ در تضعیف ٍ هْبر داعص  ضعیتایي ٍ ؛واکامی سعًدی َا در عرصٍ سیاست خارجی مىطقٍ  -2-1

، حروت لجٌبى در یه فضبی سیبسی ه بیر ثلب خَاسلتِ سلعَدی ّلب     خٌگ ثی ًتیدِ در یوي، وِ ثب ووه ّبی ایراى ٍ ّوپیوبًبى حبغ  ضذ،

ِ ضل ّلب   سعَدیٌدر ثِ خطن ه عوالًثبعث ضذ تب  بیت پطت پردُ ٍ ثی سرٍ غذای ریبؼًبوبهی وردّب در پرٍشُ ّوِ پرسی هَرد حو در  َد ول

وطَر ثی سرٍ غذایی ثَد وِ ًمطِ ّبی ریبؼ ٌَّز ًتَاًسلتِ ثلَد در    ،ًمص ٍ حضَر ایراى پررًگ است. لجٌبى در ایي ثیي ّب ّوِ ایي پرًٍذُ

ثر سر لجٌبًی ّب خبلی وٌٌذ. آى ّن لجٌبًی ولِ   ثبر بًیت خَد را ایيجآًدب ًتیدِ ثخص ثبضذ. ثٌبثرایي سعَدی ّب تػون گرفتٌذ تب ثذخلمی ٍ عػ

ثٌبثرایي، فرٍوص وردى ثحراى در سَریِ ٍ  عرثستبى آى را خوَْری حسة اهلل هی خَاًذ ٍ ثِ ضذت از ًمص ایراى در آى وطَر ًبخرسٌذ است.

ًتمبم ثِ ضىست وطبًذى سیبست ّبی ضىست داعص در ایي وطَر، سعَدی ّب را ثر آى داضتِ تب ثب ضعلِ ٍر وردى آتص اختالفبت عبیفِ ای ا

 عرثی در هٌغمِ را از حسة اهلل ثگیرد. -هحَر غرثی

تَعئِ ّبیی وِ عرثستبى علیِ ایراى ٍ حسة اهلل در هٌغمِ هلی چیٌلذ، ًملص آهریىلب ٍ رشیلن      ؛غربی -عربی -ائتالف عبری-2-2

ت  آٍیَ دیىتِ هلی ضلَد. اسلتعفبی حریلری      -ی ٍاضٌگتيغْیًَیستی در آى َّیذا است ٍ آل سعَد تٌْب هدری ثرًبهِ ّبیی است وِ از سَ

ثذٍى ضه ثی ارتجبط ثب راّجرد خذیذ اعالم ضذُ آهریىب از سَی دًٍبلذ تراهپ، رتیج خوَْر آهریىب علیِ ایراى ٍ حلسة اهلل ًیسلت، راّجلردی    

از ایٌلرٍ، دٍر خذیلذی از    .ًِ ای ولرد وِ در ّوبٌّگی وبه  ثب ریبؼ است ٍ ثِ ّویي خْت ًیس حریری اسلتعفبی خلَد را در عرثسلتبى رسلب    

ّوبٌّگی ّبی هٌغمِ ای علیِ هحَر همبٍهت در حبل ضى  گیری است. آهریىب ثب ووه هتحذاى عرثلی ٍ اسلراتیلی خلَد ثلِ دًجلبل هٌلسٍی       

هلی ضلَد ٍ سلفر    وردى ایراى در هٌغمِ است تب اهٌیت ّن پیوبًبًص را تضویي وٌذ ٍ ایي سٌبریَ ثب رٍی وبر آهذى تراهپ ثلب خلذیت دًجلبل    

ّب ثرای تذاٍم ثلی ثجلبتی در هٌغملِ      هعٌبدار تراهپ ثِ ریبؼ ٍ ت  آٍیَ در ایي راستب لبث  ارزیبثی است ٍ هی تَاى گفت وِ ّذف اغلی تالش

  ِ زدى ثلِ   حفظ هَازًِ لَا ٍ تثجیت خبیگبُ ّن پیوبًبى آهریىبست. همبهبت آهریىبیی، اسراتیلی ٍ سعَدی علٌب هذعی ّستٌذ وِ تٌْلب راُ ضلرث

ایراى در هٌغمِ، لغع ثبزٍّبی ایي وطَر است. ثبزٍّبیی وِ ثِ ادعبی آًْب حسة اهلل است ٍ ثب حوبیت ایراى ضىست سٌگیٌی را ثلِ ترٍریسلت   

 ّب ٍ حبهیبًطبى ٍارد وردُ است.

لی زیلبدی از  ّب حوبیلت ّلبی هلب    ٍزیر هَرد حوبیت خَد است. سعَدی ثِ عٌَاى ًخست ؛وارضایتی عمیق ریاض از حریری -2-3

اهب گفتِ هی ضَد ًسدیه ضذى اٍ ثِ حسة اهلل ٍ حتی درخَاست از حسة اهلل ثرای ّوراّلی ثلب ٍی در هلذیریت     ،حریری ٍ دٍلت ٍی وردُ اًذ

ُ سعَدی ّب هعتمذًذ حریری در ایستبدگی همبث  حسة اهلل ٍ سیبست ّبی آى ًبوبم ثلَد  تِ است. عالٍُ ثر ایياهَر، خطن عرثستبى را ثراًگیخ

هی ًَیسذ: حریری ثرای پیطجرد هذیریت دٍلتص در حبل ًسدیىی ثِ حسة اهلل ثَد ٍ ایي هَضَو سعَدی ّب را  عاست. رٍزًبهِ اسراتیلی ّأرت

خطوگیي ورد. ثبهر السجْبى ٍزیر سعَدی، در سفر حریری ثِ عرثستبى ثِ ضذت از ًلبتَاًی ٍی در خللَگیری از اللذاهبت ایلراى ٍ حلسة اهلل      

 دُ ثَد.اًتمبدُ ور

سر ٍ غذای علی اوجر ٍالیتی، هطبٍر ثیي الول  آیت اهلل خبهٌِ ای رّجر خوَْری اسالهی ایراى ثِ لجٌلبى ٍ دیلذار اٍ    ثِ سفر پر عّأرت

خطن عرثستبى پج از دیذار ٍالیتی ثلب حریلری ٍ گفتلِ ٍی    »هی پردازد ٍ در اداهِ هی گَیذ: ثب حریری تٌْب ثِ فبغلِ سبعبتی پیص از استعفب 

سعَدی ّب ایي دیذار ٍ اظْبرات ٍالیتی را دلیلی ثر تحمك اّذاف ایراى در  «.ِ لجٌبى پیرٍزی ثسرگی علیِ ترٍریسن ثِ دست آٍردُ هٌفدر ضذو

 لجٌبى ٍ ًبوبهی حریری در هَاخِْ ثب آى للوذاد وردًذ.

. ثبضلذ اًتخبثلبت پلیص رٍی لجٌلبى    ثَط ثِ تَاًذ هر ّب درایي استعفب هی هسئلِ دیگر دخبلت سعَدی ؛ريی لبىان اوتخابات پیش -2-4

فضب را ثِ گًَِ ای در لجٌبى پیص ثردُ است وِ ریلبؼ از ضىسلت یلب     ،ضرایظ داخلی ٍ هَفمیت ّبی حسة اهلل، عالٍُ ثر ًبوبهی هحَر سعَدی

ٍ اهَر هتعلك ثلِ آى اسلت    وست ًتیدِ ضعیف در اًتخبثبت در ایي ثرِّ زهبًی ًگراى است. هخت  وردى وبر دٍلت وِ هط َل لبًَى اًتخبثبت

 از هٌظر سعَدی ّب هی تَاًذ ثرگساری ایي اًتخبثبت را ثب هبًع ّوراُ سبزد. 
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ریبؼ اعویٌبى دارد وِ پج از استعفبی حریری، وبثیٌِ لجٌبى دچبر اختالل هی ضَد ٍ عالٍُ ثر تٌص ّلبی سیبسلی در لجٌلبى ولِ هلی      

، حسة اهلل ٍ حبهی آى یعٌی ایلراى  چبلص پذیذ آهذُضَد،  تَخِ ووتر ثِ سَریِ ٍ خبرج هیٍ  تَاًذ ثِ توروس ثیطتر حسة اهلل ثِ اٍضبو داخلی

 را در ثر هی گیرد.

از خولِ غرثی ّب، هجبرزُ ثب  ،ّر چٌذ وِ ثِ اعتمبد ثسیبری؛ سلمان ي مًضًع مبارزٌ با فساد هاصالحات اقتصادی محمذ ب -2-5

 فبى سیبسی ثي سلوبى ٍ حتی استیال ثر دارایی آًْبست.فسبد، پَضطی ثرای خلع ٍ هحذٍد وردى آخریي هخبل

خوبل خبضمچی رٍزًبهِ ًگبر پیطىسَت ٍ ثرخستِ سعَدی در تَییتی گٌگ، استعفبی حریری را ثخطی از تػفیِ حسبة ّلبی داخللی   

ِ خَد ًیلس ثلب اضلبرُ ثلِ هلَج      اهلل ًیس در سخٌراًی یىطٌج حسةدر عرثستبى ٍ هرتجظ ثب دستگیری ّبی اخیر داًستِ ثَد. ّوچٌبى وِ دثیرو  

 دستگیری ثی سبثمِ اهیراى ٍ همبهبت، ثِ ًَعی هَضَو استعفب را ثِ هطخع ضذى پطت پردُ دستگیری ّب پیًَذ دادُ ثَد.

ثلِ   -ضلبُ سلبثك  -هلله عجلذاهلل    یدالر بریل لیه هیل در پرًٍذُ ووه  یضْرًٍذ عرثستبى است. ٍ یریسعذ حرالزم ثِ تَضیح است وِ 

 ا ثبیلذ ر يیل اوِ ایي رٍزّب در عرثستبى در خریبى است  فسبد هَضَو هجبرزُ ثب در هَرد ّوچٌیي لجٌبى هتْن ثِ اختالس است. یتیدستگبُ اهٌ

هلتْن ضلذُ اسلت.از ایلي     ثِ فسبد  فعبلیت هی وٌذ ّن اوٌَى ست ٍ در داخ  عرثستبى ا یریوِ هتعلك ثِ حر «ِیاٍخ»وِ ضروت  ورداضبفِ 

 ِ دالت  استعفبء حریری، ثِ خٌدبلی وِ ایي رٍزّب در عرثستبى خریبى دارد هرتجظ هی ضَد.خْت یىی از احتوبالت هرثَط ث

 جمع بىذی ي وتیجٍ

اًذ تب ایي وطلَر   ٍ یوي ثب ضىست هَاخِ ضذُ است، سعَدی ّب رٍی لجٌبى هتوروس ضذُ عراق، ّبی عرثستبى در سَریِ ُاوٌَى وِ پرٍش

عرثستبى لػذ دارد لجٌبى را ثِ سوت ثحراى خذیذی حروت دّلذ ولِ ّلذف آى حلزف حلسة اهلل ٍ       .را لرثبًی اًتمبم گیری از حسة اهلل وٌٌذ

هذعی ّستٌذ وِ تٌْب راُ ضرثِ زدى ثِ ایلراى در   وبّص ًمص ٍ تبثیرگزاری ایراى در هٌغمِ است . همبهبت آهریىبیی، اسراتیلی ٍ سعَدی علٌبً

ّلب ٍ   عبی آًْب حسة اهلل است ٍ ثب حوبیلت ایلراى ضىسلت سلٌگیٌی را ثلِ ترٍریسلت      هٌغمِ، لغع ثبزٍّبی ایي وطَر است. ثبزٍّبیی وِ ثِ اد

حبهیبًطبى ٍارد وردُ است. ثٌبثرایي، فرٍوص وردى ثحراى در سَریِ ٍ ضىست داعص در ایي وطَر، سعَدی ّب را ثر آى داضتِ تب ثب ضلعلِ ٍر  

 عرثی در هٌغمِ را از حسة اهلل ثگیرد. -ر غرثیّبی هحَ ای اًتمبم ثِ ضىست وطبًذى سیبست وردى آتص اختالفبت عبیفِ

اهلب ٌّلَز    ،ّرچٌذ وِ حریری گفتِ است تب آخر ایي ّفتِ ثِ لجٌبى ثبز هی گردداز سَی دیگردر خػَظ هَضَو ًخست ٍزیر هستعفی 

اخجبری ًگلبُ داضلتِ اسلت ٍ     تردیذّب در ایي راثغِ زیبد است. ثرخی هعتمذًذ وِ ریبؼ، ًخست ٍزیر هستعفی را هبًٌذ دیگر اهیراى در البهت

 ثْبًِ ای ثرای هوبًعت از ثبزگطت حریری ثِ لجٌبى است. ،ادعبی العرثیِ هجٌی ثر ایٌىِ تَعئِ ای ثرای ترٍر حریری در ثیرٍت خٌثی ضذُ

حیلبت   والًع ،آى ّن در عرثستبى رٍضي ضَد ،ذ تب عل  ٍالعی استعفبٌثب ایي حبل حتی ثبزگطت ٍی ثِ لجٌبى وِ ثسیبری هٌتظر آى ّست

سیبسی حریری را ثِ هخبعرُ اًذاختِ است. لجٌبًی ّب هی گَیٌذ ًخست ٍزیری ولِ از تلرس تلرٍر هلردهص را رّلب ولردُ ٍ اسلتعفبیص را از        

وطَری خبرخی اعالم هی وٌذ ضبیستگی ًخست ٍزیری ًذارد. عالٍُ ثر ایٌىِ سلخٌبى تٌلذ حریلری علیلِ حلسة اهلل ٍ ایلراى، سلخٌبًی ثلی         

 اداهِ وبر اٍ را ثب حسة اهلل سخت خَاّذ ورد. عوالً ثبزگطت ثَد وِ

فعلی لجٌبى ٍ حسة اهلل را ّذف لرار دادُ اًذ. سعَدی ّب در پرٍشُ ّبی خَد ٍ ثجبت در ّر غَرت رٍضي است وِ سعَدی ّب فضبی آرام 

تػبد ضعیف ٍ ثیوبری رًح هی ثرد در غَرت علیِ وطَرّب، از سالح التػبد ٍ تحرین ثِ ضذت استفبدُ هی وٌٌذ ٍ وطَری هبًٌذ لجٌبى وِ از ال

خَاّذ ضذ. ثبیذ دیذ افك ایي استعفب ٍ هسبت  آى چِ زهبًی رٍضي خَاّذ ضلذ ٍ آیلب    ی ًیسِ ثب خٌگ التػبدی سعَدی ّب دچبر هطىالتْهَاخ

دُ اًذ یب خیلر  ثبزگطلت یلب علذم     لجٌبى ولیذ زثجبت سبزی در  ثی ّب ثِ رغن هطىالت هتعذد خَد در هٌغمِ، آیب پرٍشُ ثلٌذ هذتی ثرای سعَدی

 ثبزگطت حریری در رٍزّبی آیٌذُ هی تَاًذ ثِ تمَیت ثرخی گوبًِ ّب ٍ تحلی  ّب ووه وٌذ.

 

 


