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نخستوزیر لبنان از تمایل به بهبود روابط با تهران گفت

ﻧﮕﺎه

فراکسیون امید همین هفته
از اوین بازدید ميکند

بازگشت حریری به سوی ایران و حزباﷲ

حزباﷲ سیاسی
نه حزباﷲ نظامی

معني ندارد بگوییم آستان قدس
معاف از مالیات است
لذا مصلحت کشور ،سپاه و سایر نظامیان اقتضا
ميکند که وارد سیاســت نشــوند .معني ندارد که
آنها در مــورد انتخابات ،سیاســت خارجي ،برجام
یــا اینکه مذاکــره کنیم یا نه ،وارد شــود .مصلحت
نظاميهــا چنیــن اقتضائي را ندارد .اما متأســفانه
امروز نظاميها وارد سیاست شده و عملکرد حزبي
دارنــد« .مطهــري در ادامه گفت» :مســئله دیگر
تعیین تکلیف نهادهاي زیرمجموعه رهبري از قبیل
ســتاد اجرائي فرمان امام )ره( و بنیاد مستضعفان
اســت که اینها بعد از سرنگوني حکومت شاه براي
تعیین تکلیف اموال به طور موقت ایجاد شدند ،اما
امروز بخشــي از اقتصاد کشور در دست اینهاست و
باید اصالح شــوند؛ جز ایــن راه ،راه دیگري نداریم.
هر کسي یا هر نهادي که درآمدي دارد ،باید مالیات
بدهد؛ معني ندارد که بگوییم آســتان قدس معاف
از مالیات است«.
»سایت حزباﷲ مشهد« و پیروان احمدينژاد
دعوت به تجمع کرده بودند
او همچنیــن در حاشــیه مراســم بزرگداشــت
هاشميرفسنجاني درباره دستگیريهاي معترضان
بــه »انصافنیوز« گفت» :ما در آن جلســه غیرعلني
مجلــس صحبت کردیم .گفتیم با دستگیرشــدگاني
که اقــدام به تخریــب امــوال عمومــي نکردهاند،
ســختگیري نکنند و زودتر آزاد شــوند اما آنهایي که
دســت به تخریب زدند باید پاســخگو باشند .اما اگر
دســتگیريهایي صرفــا بهخاطر پیشــگیري انجام
شده باشــد ،قابلقبول نیســت .در عین حال من این
را پرســیدم و پاســخ دادند افرادي اگرچه در خیابان
حضور نداشــتند اما از طریق فضاي مجازي تحریک
ميکردند که آنها هم بازداشــت شدهاند .اگرچه من
شــخصا معتقدم فقط با آنهایي که دست به تخریب
زدهاند ،باید برخورد شــود و با بقیه نباید سختگیري
کنند .حتــي آنهایي که شــعارهاي تنــد دادند و به
مقامات توهین شده است ،باید از این چیزها بگذرند«.
ایشان درباره مباشــرت عوامل بیگانه و خارجي
از جمله بــرادرزن صدام در قضایاي اخیر هم گفت:
»خیــر! ببینیــد هر حرکــت اعتراضي کــه در داخل
ميشود بالفاصله رسانههاي خارجي ميآیند پشت
این حرکت .این دلیل بر این نیست که این معترضان
یک پیوندي و یک وابســتگي به آنها داشته باشند«.
نایبرئیــس مجلــس دربــاره چرایي بــروز چنین
اعتراضاتي نیز گفت» :بعضي مسائل به مرور انباشته
شده اســت .برخي از جوانان ما احســاس ميکنند
که توجهي به آنها نميشــود و به شــخصیت آنها
احترام گذاشــته نشده است .مســئوالن با آنها کمتر
صحبت کردهاند و ارتباط درســتي نداشتهاند .شاید
این جوانــان خواســتهاند اظهار وجــودي کنند که
ما هم هســتیم .البته عدهاي هم هســتند که دنبال
آزاديهاي فردي هستند .باالخره افرادي هم هستند
که ميگویند حجاب نباید اجباري باشــد .برخي هم
دنبال چنین خواســتههایي هســتند که بههیچوجه
قابل قبول نیست« .مطهري در پاسخ به این پرسش
که آیا آمار باالي بيکاري در شــهرهایي که اعتراض
در آنها صــورت گرفت ،ميتواند دلیــل این حوادث
باشد؟ ،گفت» :بله مؤثر بوده ولي عامل اصلي نبوده
اســت .زیرا ما در شرایط ســختتر از این هم بودیم
ولي مردم همراهــي کردند .بنابراین صرفا مســائل
معیشــتي نبوده اســت .قبال در دهــه  ۷۰هم چنین
اغتشاشــاتي داشــتیم که به دالیــل اقتصادي روي
داد و تورم  ۴۹درصــد عامل آن بود .ولي اعتراضات
امروز صرفا دالیل اقتصــادي ندارد« .او همچنین در
پاســخ به این پرسش که آیا درســت است که امام
جمعه مشهد در شکلگیري اعتراضات نقش داشته
است ،گفت» :شخص ایشان را من نميدانم ولي آن
کســاني که در مشهد ابتدا دعوت به تجمع کردهاند،
یکي »ســایت حزباﷲ مشــهد« بوده کــه اینها قبال
کنسولگري عربســتان در مشهد را تخریب کردهاند و
دیگري هم پیروان آقــاي احمدينژاد بودهاند که از
طریق فضاي مجازي دعــوت به تجمع کرده بودند.
آقــاي علمالهدي هم در نماز جمعــه آن هفته ]به
این مضمــون[ گفته بودند که بخــش اولش یعني
اعتــراض به گراني خوب بود اما بقیهاش خوب نبود
که البته این حرف خوبي نیست«.
politics@sharghdaily.ir

ﻟﯿﻼ اﺑﺮاﻫﯿﻤﯿﺎن
ســعد حریری ،نخســتوزیر لبنان ۷۰ ،روز بعد از
اســتعفای اجباریاش از ســمت نخســتوزیری در
ریــاض و انتقــاد از دخالت حزباﷲ لبنــان در امور
کشورهای عربی ،بار دیگر از نقش حزباﷲ گفت ،اما
اینبــار او در تأیید موقعیت و نقش حزباﷲ ســخن
گفت .حریــری در گفتوگو با »والاســتریتژورنال«
درباره حــزباﷲ لبنان گفت» :حــزباﷲ عضوی از
دولت لبنان اســت« .به نظر حریری ،حزباﷲ لبنان
میتوانــد در دولــت بعدی این کشــور کــه پس از
انتخابات ماه می تشــکیل خواهد شــد ،حضور یابد.
حریری تأکید کرد» :لبنان یک دولت فراگیر اســت ،با
حضور تمام احزاب سیاسی که آنها موجب برقراری
ثبات در کشور میشــوند .هدف اصلی من نیز حفظ
این ثبات سیاســی برای اتحاد کشورمان است« .او در
اولین گفتوگوی خود با یک رسانه آمریکایی ،پس از
ماجرای استعفایش در عربستان سعودی و بازگشتش
به بیروت بعد از  ۱۸روز ،خواســتار بیرونماندن لبنان
از اختالفات ایران و عربســتان ســعودی شد .حریری
گفته اســت» :ما نمیتوانیم مداخلــه هیچ فردی را
در امور سیاســی لبنان بپذیریم .روابط مــا با ایران یا
با کشــورهای حاشــیه خلیج ]فارس[ باید به بهترین
شکل باشد ،اما بهگونهای که منافع ملی لبنان تأمین
شــود« .او بار دیگــر از گفتن جزئیــات حضورش در
عربســتان پس از اعالم استعفایش در  ۱۳آبان ۱۳۹۶
خودداری کرد و گفت عربســتان ســعودی هیچگاه
بهطور مستقیم در سیاستهای لبنان دخالت نکرده
و امیدوار اســت ریاض بهزودی کمک اقتصادی خود
به بیروت را از سر بگیرد.
استعفا در ریاض
سیزدهم آبان بود که خبر استعفای سعد حریری
از ریاض به بیروت و کل جهان مخابره شد؛ استعفایی
که دقیقا یکســالونیم بعد از آغاز نخســتوزیری
حریری اتفاق افتاد .حریری ،رهبر جریان »المستقبل«
و یکی از رهبران ائتالف  ۱۴مارس اســت؛ ائتالفی که
بهعنوان نزدیکان عربســتان سعودی و مخالف ایران
در لبنان شــناخته میشــوند .در مقابل ایــن گروه،
هشت مارسیها هستند که به هواداری از جمهوری
اسالمی ایران شــناخته میشوند .اســتعفای سعد
حریــری همزمان بود بــا حضور علیاکبــر والیتی،
مشــاور بینالملل مقــام معظم رهبــری در بیروت.
در این تاریخ ،حریری در ســفر عربستان سعودی به

ﻋﮑﺲReuters :

پارســایي نماینده شیراز است .در بخش دیگري از
گفتوگو با »شرق« درباره پیگیريهایش در استان نیز
گفته است» :در اســتان فارس نیز با مسئوالن استاني
قوهقضائیه و دادســتان ،اســتاندار و معاونت سیاسي
و امنیتي او دیدار داشــتیم .تأکید ما همیشه این بوده
که نباید به اعتماد عمومي مردم به نظام خدشه وارد
شود .آمار دقیقي از بازداشــتيهاي استان نداریم اما
مطلع هســتیم که دانشآموزان بازداشــتي نداریم و
دانشــجویان هم همه آزاد شــدهاند« .حجتاالسالم
والمســلمین منتظري نیز با اشــاره به بازداشتيهاي
حــوادث اخیر گفته» :کســاني که نقــش مهمي در
تخریب نداشــتند آزاد شــدند و تعــداد اندکي از آنها
باقــي ماندهاند و فرقي بین دانشــجو و غیردانشــجو
نیســت؛ مالک بازداشتشــدگان ،عمل آنهاست .در
ناآراميهاي اخیر ایران ســههزار و  ۷۰۰نفر بازداشت
شدهاند .از میان دانشجویان گویا هشت نفري کماکان
در زندان به ســر ميبرند و به گفته مســئوالن در این
لحظه دیگر دانشآموز زنداني نداریم.
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ســر میبرد ،ولی برای مالقات بــا والیتی به بیروت
بازگشــت و بعد از پایان این دیدار بار دیگر به ریاض
بازگشت و روز بعد ،در خارج از مرز کشورش استعفا
داد .اســتعفای او همــراه بــود با ادعاهای شــدیدا
ضدایرانــی که درباره نفوذ ایــران در منطقه و لبنان
مطرح میشد.
پیام استعفا به تهران چه بود؟
ســعد حریری در روز استعفای خود در گفتوگو
با رســانهها ،از اهداف اســتعفای خود گفت؛ او به
شبکه فرانسوی »ســینیوز« گفت» :من نمیخواهم
در دولتم حزبی باشــد که در کشورهای عربی علیه
ســایر کشورهای عربی مداخله میکند«» .من منتظر
بیطرفی در دولت هستم ،همان چیزی که بر سر آن
توافق کردیم .نمیشــود یک حرف زد و طور دیگری
عمل کــرد« .حریری تأکیــد کرد» :لبنــان نمیتواند
مســئلهای مثل حــزباﷲ را که به خاطــر ایران در
سوریه ،عراق یا هر جای دیگری حضور دارد حل کند.
ما نیازمند یک راهحل سیاسی منطقهای هستیم« .به
گفته حریری ،دخالت ایران بــر همه تأثیر میگذارد.
اگر سیاستی میخواهیم که برای منطقه خوب است
نبایــد )در منطقه( دخالت کنیم .اســتعفای ســعد
حریری بهعنوان چهره نزدیک به عربســتان سعودی
از نخســتوزیری ،صحنــه سیاســی کشــور لبنان و

ﺣﺮﯾﺮى ﺑﺮ ﺳﺮ ﻋﻘﻞ آﻣﺪه اﺳﺖ
ﺳﯿﺪﺟﻼل ﺳﺎداﺗﯿﺎن
ﺗﺤﻠﯿﻠﮕﺮ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﻰ
بــرای تحلیل گفتههــای امروز و دیروز ســعد
حریری ،باید قــدری به عقب برگردیم .قبل از آغاز
نخســتوزیری حریری ،شــرایط لبنان در آســتانه
درگیری شــدید قرار داشــت .باالخره با تدبیر تمام
مجموعه دولت لبنان و تمام گروههای سیاســی،
شــرایط به ثبات نســبی رســید؛ تا اینکه ماجرای
ســفر حریری به ریاض پیش آمد .قبل از این سفر
نیــز حریری ،روحیــه اعتدال در سیاســت داخلی
و خارجــی را داشــت؛ ولــی در آنجا مجبور شــد
اظهاراتی را بر زبان بیاورد که بعد از بازگشتش به
لبنان ،دیگر آنها را تکرار نکرد .این سفر و آن اقامت
بیشتر به گروگانگیری شــبیه بود؛ اما نوع واکنش
حسن نصراﷲ ،میشل عون و دیگر سیاستمداران
لبنانی بســیار عاقالنه بود و اجازه بروز تنش را در
منطقه نداد .تا اینکه در برابر فشــار افکار عمومی،
عربستان مجبور به عقبنشــینی شد .باالخره این
توطئه عربی-اســرائیلی که بــرای ایجاد تنش در
لبنــان به قصد بروز بحــران در تهران تدارک دیده
شــده بود ،به ثمر نرســید .قبل از آن ،این کشورها

بهویــژه اســرائیل ،روی مــوج اســتقاللخواهی
کردســتان عراق نشســته بودند و میخواســتند
تنشــی جدید پیش بیاورند .همــه این تالشها به
این دلیل اســت که رژیم اسرائیل متوجه شده بود
سرنوشت داعش محتوم به شکست است و برای
همین دنبال ردپای دیگــری از بحرانآفرینی بود؛
امــا لبنان با درایــت جلوی این بحــران را از خط
کشورش گرفت .حاال بار دیگر عقالنیت به منطقه
بازگشــته اســت و حریری در داخل لبنان ،همان
حریری اســت که قبال بود .من نگــران آینده لبنان
با این خط فکری نیســتم .لبنان در مسیر عقالنیت،
آینده خوبی خواهد داشت .نخستوزیر میخواهد
لبنان در تنشهای منطقهای دخالتی نداشته باشد
و با ایران و عربستان به مناسبات مثبت خود ادامه
دهند .از ســوی دیگر ،آنها حــزباﷲ را بهعنوان
واقعیت لبنان پذیرفتهاند.
البته تاریخ پر است از حوادث غیرقابلپیشبینی
و مــن امیــدوارم که حوادث نامعقولی در مســیر
حرکت لبنان قرار نگیرد .اگرچه ریاض و اسرائیل از
بحرانآفرینی با محوریت ترامپ خســته نشدهاند؛
اما بدنه جامعه آمریکا با این سیاستها همراهی
ندارد .سعد حریری هم بر سر عقالنیت بازگشته و
نمیخواهد سبب فتنهگری در منطقه باشد .او به
منافع ملی لبنان میاندیشد.

ﺣﺮﯾﺮى از ﺣﺰباﷲ ﭼﻪ ﻣﻰﺧﻮاﻫﺪ
داوود ﻫﺮﻣﯿﺪاسﺑﺎوﻧﺪ
ﺗﺤﻠﯿﻠﮕﺮ رواﺑﻂ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻞ
حزباﷲ بخشــی از واقعیت بافت سیاســی و
اجتماعی لبنان اســت؛ اگر قرار اســت حزباﷲ با
مشــکالتی مواجه شــود ،کل جامعه لبنان درگیر
مشکالت خواهد شد .این را سعد حریری میداند؛
او خــوب میداند که کمکهــای ایران به جامعه
شــیعه لبنان سبب شــده تا وضعیت آنها سامان
بگیــرد و از آن وضعیت بد به وضعیت مناســب
برسند.
از سوی دیگر اهل تســنن در لبنان تحتتأثیر
عربستانســعودی هســتند .حریــری میخواهد
این کفــه تعادل را حفظ کند و جامعه شــیعه و
سنی به نسبت با همدیگر رشد کنند؛ برای همین
میخواهد ایران و عربســتان مناسبات نیک خود
را بــا لبنــان ادامه دهند .از ســوی دیگر لبنان در
شــرایطی نیســت که بخواهد در اختــالف میان

تهران و ریاض وارد شــود و برای همین همیشه
سعی کرده دامن خود را از این مناقشات دور نگه
دارد .لبنان میخواهد به این بیطرفی خود ادامه
دهــد .حریری هنوز هم از نقش حزباﷲ نگرانی
دارد .او میترســد که حزباﷲ به این مناقشــات
دامن بزند .حریری میداند که حزباﷲ در سوریه
درگیر است و بهطور غیرمســتقیم دستی هم در
یمن دارد .اگر ایــن وضعیت ادامه یابد ،درنهایت
بهنفع لبنان نخواهد بود .برای همین غیرمستقیم
از حزباﷲ میخواهــد که لبنان را در رأس تمام
برنامههای خود قرار دهــد و در هیچکدام از این
مناقشــات وارد نشود .از ســوی دیگر اگر مشکل
سوریه برطرف شــود ،شاید یکی از دالیل اختالف
میان ایــران و عربســتان هم پایان پذیــرد؛ برای
همین لبنــان میخواهد از ایــن وضعیت بهنفع
خــود بهره ببرد و حمایت ایران و عربســتان را با
هم برای خود داشــته باشــد .لبنان دو کشــور را
بــه گفتوگوی ســازنده دعوت میکنــد و خود
هم گروههای مختلف سیاســی درون لبنان را به
گفتوگو فرامیخواند.

منطقه را پیچیده کرد .آن زمان او از شــباهت شرایط
اســتعفایش با زمان ترور پدرش ســخن گفت و در
بیانیه اســتعفایی که از ریاض خواند ،آمده »فضا در
لبنان شــبیه فضای حاکم بر کشور قبل از ترور رفیق
حریری ،نخســتوزیر فقید لبنان اســت و احســاس
میکنم عدهای برای قتل من نقشــه میکشــند« .به
گزارش »ایســنا« به نقل از »العربیه« ،حریری گفت:
»مــا هرگز نمیپذیریــم لبنان اســاس تهدید امنیت
منطقه باشــد .او مدعی اســتفاده حزباﷲ لبنان از
ســالح علیه لبنانیها و سوریها شده و باعث ایجاد
»مشــکالت بســیاری« برای لبنانیها شــده است«.
حریری درباره دلیل استعفایش »دخالتهای ایران«
را عامل اصلی این اقدام اعالم کرده است.
او مدعی شــد» :ایران تمایل زیادی برای نابودی
جهان عرب دارد و هرجا که ایران باشــد ،مشکالت و
فتنهها سر باز میکند«.
واکنش ایران و حیرت دیگران
امــا همان زمان ایران به ادعاهای ســعد حریری
واکنش نشــان داد .بهــرام قاســمی در واکنش به
استعفای نخستوزیر لبنان و بیان مطالب ضدایرانی
در متن استعفانامه او گفت» :استعفای ناگهانی آقای
حریری و بیان آن در کشوری دیگر ،نهتنها مایه تأسف
و شــگفتی است ،بلکه نشــاندهنده بازی ایشان در

زمینی است که بدخواهان منطقه طراحی کردهاند و
برنده این میدان نه کشورهای عربی و اسالمی ،بلکه
رژیم صهیونیستی اســت که حیات خود را در تنش
»در« و »میان« کشورهای مســلمان منطقه تعریف
کرده اســت« .اســتعفای حریری موجب شــگفتی
خیلــی از کشــورهاي اروپایی و منطقه شــد و تنها
تعبیری که از این اســتعفا میشــد» ،گروگانگیری«
بود .دفتر ریاســتجمهوری لبنان همان زمان اعالم
کــرد منتظر بازگشــت حریــری به لبنان اســت تا از
شــرایط استعفای او بیشــتر مطلع شوند .سیدحسن
نصراﷲ ،دبیــرکل حزباﷲ لبنان ،نیز در ســخنرانی
خــود عنوان کرد حریــری را همچنان نخســتوزیر
لبنان میداند .باالخره حریری بعد از مدتی دوری از
لبنان ،با میانجیگری فرانســه ،عربستان را ترک کرد و
به فرانســه رفت و پس از اقامتی کوتاه در آن کشور
و دیدار با امانوئل مکرون ،رئیسجمهوری فرانســه،
روز  ۲۱نوامبر ) ۳۰آبان( به لبنان برگشــت .او قبل از
ورود بــه لبنان در مصر و قبرس توقف داشــت و در
مصر با عبدالفتاح سیســی ،رئیسجمهور این کشور،
دیدار کرد.
حریری در دوره جدید
حــاال حریری بعد از گذشــت بیــش از دو ماه از
بازگشتش به لبنان ،از خطمشی جدید خود میگوید؛
اگرچه او همچنان دوســت ندارد از آنچه در  ۱۸روز
اقامت در خارج از بیروت بر او گذشته است ،سخنی
بــر زبــان آورد .او اینبار از نقــش مثبت حزباﷲ و
جایــگاه سیاســی آن در لبنان میگویــد و از جایگاه
ایران در مناســبات لبنان و از دوســتی پایدار با ایران.
این گفتهها نشان از تغییر خطمشی سعد حریری در
آســتانه انتخابات آینده لبنان دارد؛ آنچه تحلیلگران
سیاست خارجی از آن به پایان فشارها بر حریری یاد
میکنند و آغاز راهــی اعتدالی برای آمادگی حریری
در آینده ســخت سیاسی لبنان اســت .حریری اینک
در لبنان اســت و خانواده او با پادرمیانی کشورهای
عربی ،به خانه بازگشــتهاند .شرکت »اوژه سعودی«
او هم که ورشکســته شــده بود ،به تملک عربستان
درآمده است .حاال حریری راحتتر از قبل برای جلب
دوستی ایران و عربستان سخن میگوید .تحلیلگران
دربــاره خطمشــی جدید حریــری چــه میگویند؟
تحلیل سیدجالل ساداتیان ،قاسم محبعلي و داوود
هرمیداسباوند را در ادامه بخوانید.

ﻗﺎﺳﻢ ﻣﺤﺒﻌﻠﻰ
ﻣﺪﯾﺮﮐﻞ اﺳﺒﻖ ﺑﺨﺶ
ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﻪ وزارت ﺧﺎرﺟﻪ
 حتما باید اظهارنظر ســعد حریری در شــرایط
جدیــد متفاوت از وضعیت قبلی باشــد؛ شــرایط
سیاسی امروز لبنان مانند شرایطی نیست که سعد
حریری در ریاض تجربه میکرد .او بهعنوان گروگان
در ریاض حضور داشــت و از ســوی دیگر شرکت
خانوادگی او که بدهکار بود ،بهعنوان ابزار دیگری
برای فشــار به حریری بــود ،در کنار این مســئله،
خانواده حریری است که عربستان آنها را بهعنوان
گروگان نگه داشــته بــود .االن همه این شــرایط
برطرف شــده اســت و حریری در شــرایط دیگری
روزگار ســپری میکند .او فــرد معتدلی در جریان
سیاســی لبنان است و مناســبات سیاسی سوریه،
فرانســه ،آمریکا و ایران بر تحوالت لبنان تأثیرگذار
اســت ،اما اتفاقات داخل عربســتان غیرطبیعی و
تنشزا و خارج از اراده لبنان و ســعد حریری بود.
او در آن شــرایط مجبور به چنین اظهارنظری بود.
حاال حریری در داخل کشــور خود است و خیلی از
عوامل فشار بر او حذف شده است.
از طرف دیگر سال آینده سال انتخابات در لبنان
اســت و حریــری از االن میخواهد خــود را برای
آن انتخابات آماده کنــد .او میداند که تندروها در
وضعیت فعلی لبنان نمیتوانند موفق شوند ،البته
حریری بهتریــن گزینه برای ایران ،حــزباﷲ لبنان
و خود لبنان اســت .از ســوی دیگر اظهارات دیگر
حریری در ایجاد تعادل بین ریاض و تهران در روابط
سیاســی خود هم بسیار منطقی اســت .بههرحال
در بخش اهل تســنن لبنان ،عربستان جایگاه باالیی
دارد ،همانطوریکه ایران در میان شیعیان جایگاه
باالیــی دارد .این را هم نباید فراموش کرد که وقتی
حریری به نقش حزباﷲ لبنان تأکید دارد ،این اشاره
به نقش سیاســی حزباﷲ است ،نه نقش نظامی
او .حریری همچنان به نقش نظامی حزباﷲ انتقاد
دارد ،البتــه حزباﷲ هم در این مدت ســعی کرده
رفتــار خود را تعدیل کند .این تعــادل در روابط دو
طرف باعث شده که حریری به نقش حزباﷲ تأکید
کند و از سویی به نقش مثبت ایران و اینکه بخواهد
با ریاض هم مناسبات خود را از سر بگیرد.

