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بی تردید مهمتریــن، پردامنه ترین و بزرگترین 
رخداد سال 1401 خورشــیدی که روی بسیاری 
از مســائل در نیمه دوم امسال سایه انداخت، مرگ 
دختری به نام مهســا )ژینا( امینی در مقر گشــت 

ارشاد بود. 
پیش از مرگ مهســا امینی، بارها تصاویری از 
برخوردهای نادرست و خشن برخی ماموران با زنان 
و دختران به دلیل نوع حجاب و پوشــش منتشــر 
شده و انتقادهای فراوانی برانگیخته بود. حتی مدت 
کوتاهی پیش از مرگ مهســا، فیلم ایســتادن یک 
مادر در مقابل ون گشــت ارشاد در میدان صنعت 
که به دلیل بیماری دخترش از ماموران می خواست 
دختــرش را همراه نبرند اما مامــوران بی اعتنا به 
فریادهای مــادر، خودرو را به حرکــت درآوردند، 
احساســات مردم را جریحه دار کــرده بود. با این 
حال مرگ مهســا امینی جرقه ای بود که کاســه 
صبر بسیاری را به دلیل برخوردهای خشن با زنان 
و دختران، لبریــز کرد و نه فقط تاثیرات اجتماعی 
گسترده ای داشت، بلکه تاثیرات سیاسی آن به آن 

سوی مرزها هم رسید و تبعات بیشتری پیدا کرد.
مهسا امینی، دختر اهل سقز، متولد 30 شهریور 
1379، درســت 8 روز پیش از ســالروز تولدش، 
در عصر روز ســه شــنبه 22 شــهریور 1401 در 
مقر گشت ارشاد درگذشــت. او که برای مسافرت 
روزهای پایانی تابســتان همراه بــا خانواده اش به 
تهران ســفر کرده بود، در مقابل ایســتگاه متروی 
حقانی درحالیکه برادرش هم همراهش بود توسط 

ماموران گشت ارشاد بازداشت شد. 
پس از اعتــراض برادرش، به او گفته شــد که 
خواهرش بــرای گذرانــدن »کالس توجیهی« به 
بازداشــتگاه منتقل شده و تا یک ساعت دیگر آزاد 
خواهد شد. اما او در کالس توجیهی بیهوش شد و 
به بیمارستان کسری که چند صد متر با مقر گشت 
ارشاد فاصله دارد انتقال یافت. او سه روز در کما بود 
و ســرانجام روز 25 شهریور درگذشت. دلیل مرگ 
او صدمات وارده به جمجمه اعالم شد اما مسئوالن 

این موضوع را تکذیب کردند. 
انتشــار نخســتین خبرها درباره بستری شدن 
مهسا امینی در بیمارستان، افکار عمومی را حساس 
کرد و سرانجام با مرگ او در بیمارستان، اعتراضات 
گســترده ای در سراسر کشور شکل گرفت. بامداد 
2۶ شــهریور پیکر امینی به ســقز انتقال داده شد 
و با حضور گســترده مــردم و همچنین نیروهای 
امنیتی، او را در گورستان آیچی به خاک سپردند. 
نوشته روی سنگ قبر او به زبان کردی، الهام بخش 
ترانه ها و شــعارهای مختلفی شــد: »ژینا جان تو 

نمی میری؛ اسمت رمز می شود.« 
حواشی فراوان مرگ مهسا امینی موجب واکنش 
نیــروی انتظامی شــد. نیــروی انتظامی جمهوری 
اســالمی در اطالعیه ای بدرفتاری بــا او را »اخبار 
و ادعاهای رســانه های معاند دربــارٔه این حادثه« 
خوانــد و آن را رد کرد.  در اطالعیه پلیس پایتخت 
دربارٔه مهســا امینی، بدون ذکر نــام او، آمده   بود: 

»خانمی بــرای »توجیــه و آمــوزش« بــه یکی از 
بخش های پلیس تهران بزرگ هدایت شده بود که 
»ناگهان« در جمع سایر افراد هدایت شده، »به طور 

ناگهانی« دچار عارضه قلبی شد.« برخی پزشکان، 
گفتند که عامل بستری شدن او با توجه به شواهد 
موجود، به هیچ وجه نمی توانســته مشــکل قلبی 
باشــد اما نیروی انتظامی فیلم کاملی از ورود مهسا 
امینی به مقر گشت ارشــاد تا زمان بیهوش شدن 
او را منتشــر کرد. با این حــال دو انتقاد همچنان 
باقی ماند. نخست این که فیلمی از لحظه دستگیری 
مهســا امینی و انتقال او با ماشــین گشت ارشاد 
منتشر نشد؛ با وجود آنکه باید از طریق دوربین های 
نصب شــده روی لباســهای ماموران انتظامی این 
موضوع مشخص می شــد. دوم اینکه فیلم منتشر 
شده و همچنین عکسی که از همان روز دستگیری 
مهسا امینی منتشر شد نشان داد که لباس او لباس 
نامناســبی نبوده و نمی توانسته مصداق بدحجابی 

باشد. این موضوعات، اعتراضها را افزایش داد.
اعتراضات، تا حدود ســه ماه، شــرایط کشــور 
را ملتهب کــرد. پیوند خوردن ایــن اعتراضات با 
ســالگرد حوادث آبان 98، موجب تداوم اعتراضات 
شد. با این حال اوج اعتراضات در همان هفته های 

اول مهر بــود. در این اعتراضات دهها نفر کشــته 
و هزاران نفر زخمی یا بازداشــت شــدند. کشته و 
زخمی شــدگان، هم از بین معترضان و هم از بین 
نیروهای انتظامی و امنیتی و لباس شخصی بودند. 
خبرنگاران هم از ترکش هــای این ماجراها مصون 
نماندند. نیلوفر حامدی خبرنگار روزنامه شــرق که 
از جملــه خبرنگارانی بود که نخســتین خبرها از 
بیمارستان کسری محل بستری شدن مهسا امینی 
را منتشر کرده بود و الهه محمدی خبرنگار روزنامه 
هم میهن که گزارشی از تشــییع مهسا امینی در 
ســقز تهیه کرده بود، از جمله خبرنگاران بازداشت 
شده بودند که با وجود گذشت نزدیک به شش ماه 

همچنان در بازداشت به سر می برند. 
اعتراضات به مرگ مهسا امینی که از اعتراض به 
شــیوه برخورد با زنان و دختران و همچنین قانون 
حجاب اجباری آغاز شــده بود، پیامدهای سیاسی 

هم داشت.
 نیروهای اپوزیسیون خارج از کشور، با دیدگاهها 
و طرز فکرهای مختلف، به یکدیگر نزدیک شدند و 
برای نخستین بار شاهد برپایی تجمعات دامنه دار 
برخی ایرانیان خارج از کشور با هدایت اپوزیسیون 
نظام جمهوری اسالمی در کشورهای مختلف بودیم 
کــه اوج آن در برلین و بروکســل و تورنتو و چند 
شــهر دیگر شکل گرفت. اخراج ایران از کمیسیون 
مقام زن ســازمان ملل متحد و افزایش هزینه های 
اجتماعی و سیاســی توافقات سیاســی با ایران و 
بــه تعلیق رفتن برجــام، از دیگــر پیامدهای این 

اعتراضات بود. 
با گذشت شش ماه از مرگ مهسا امینی، اگرچه 
اعتراضــات در داخل ایران تا حــد زیادی فروکش 
کرده، اما زمینه هــای بروز این اعتراضات همچنان 
پابرجاست و شــعار زن، زندگی، آزادی که با مرگ 
مهســا امینی در ایران متولد شد، حاال به شعاری 
جهانی تبدیل شده که در هر کجای دنیا که شنیده 

شود، یادآور زنان و دختران ایرانی است.    

چگونه مرگ مهسا امینی در مقر گشت ارشاد، جهانی شد؟

زن، زندگی، آزادی

پیش از مرگ مهسا امینی، بارها انتشار 
زنان  با  برخوردهای خشن  از  تصاویری 
و دختران انتقادهای فراوانی برانگیخته 
بود. حتــی مدت کوتاهی پیش از مرگ 
مهســا، فیلم ایســتادن یک مادر در 
مقابل ون گشــت ارشــاد که به دلیل 
بیماری دخترش از ماموران می خواست 
دختــرش را همراه نبرند احساســات 

مردم را جریحه دار کرده بود

فصــل چهاردهــم قانــون اساســی جمهــوری 
اسالمی ایران، درباره بازنگری در قانون اساسی است. 
بر اساس اصل  یکصد و هفتاد و هفتم  قانون اساسی 
که به  موجب  اصالحاتی  که  در سال  13۶8 نسبت  به  
قانون  اساسی  صورت  گرفته ، به  این قانون  الحاق  شده  
است ، بازنگری در قانون اساسی باز است. به همین 
دلیل حزب مردم ساالری طی سالهای اخیر همواره 
پیگیر اصالح قانون اساسی به عنوان جمهوریت سوم 
بوده است. به گفته مصطفی کواکبیان دبیرکل حزب 
مردم ساالری، پس از جمهوریت اول که مربوط به 
تصویب نخستین قانون اساسی جمهوری اسالمی و 
جمهوریــت دوم که مربوط به بازنگــری در قانون 
اساسی بود، کشــور نیازمند جمهوریت سوم یعنی 
بازنگری جدید در قانون اساسی است تا شاهد خروج 

کشور از بن بست باشیم.
در ســال 1401، موضوع بازنگری در قانون اساسی 
بیش از گذشته مورد توجه حزب مردم ساالری قرار 
گرفت. اواخر مهرماه، یک ماه پس از درگذشت مهسا 
امینی و اتفاقــات تلخی که در آن مقطع زمانی رخ 
داده بود، حزب مردم ساالری در بیانیه ای تفصیلی،  
ضمن ارائه تحلیــل جامعی از روند رخداد های یک 
ماه پس از مرگ مهســا امینــی و زمینه های بروز 
این رودادها، اصلی تریــن راه برون رفت از مجموعه 
مشــکالت کشــور را رفراندوم برای بازنگری قانون 
اساســی دانســت. در بیانیه حزب مردم ساالری، 
10 اقــدام مهم برای باز آفرینــی و افزایش اعتماد 
عمومی پیشــنهاد شده بود که شامل این موارد بود: 
1- عذرخواهی رسمی نیروی انتظامی به دلیل مرگ 
مهسا امینی و هرگونه برخورد های خشن2- برکناری 
و مجازات کلیه مقصران دخیل در مرگ مهسا امینی 
و شناسایی و مجازات عناصر لباس شخصی مهاجم 
به دانشگاه شریف3- اســتعفای وزیر کشور جهت 
التیام جراحــات وارده بر اعتماد عمومی4- انحالل 
رسمی گشت ارشاد و خودداری از شکل گرفتن آن 
به شیوه های متفاوت5- آزادی بازداشتی های بیگناه 
به ویژه روزنامه نگاران، دانش آموزان و دانشجویان و 
شفاف سازی در مورد سایر بازداشت شدگان۶- رفع 
کامل انســداد اینترنت و رفع فیلترینگ شبکه های 
اجتماعی، از جمله پلتفرم هایی که مســئوالن نظام 
نیز علیرغم فیلترینگ در آن ها فعال هستند7- اقناع 
افکار عمومی از طریق گفتگو های ملی با معترضان 
در مورد بازنگری شــیوه های اجرای احکام شرعی 
از جمله حجاب و خودداری از تداوم روند گذشــته 
که موجب بروز اعتراضات اخیر شد. 8- به رسمیت 
شناختن آزادی رســانه ها و ایجاد شفافیت فضای 
باز برای رســانه ها و مطبوعــات در تمامی زمینه ها 
به منظور جلوگیری از گرایش مردم به رســانه های 
بیگانه9- اجرای اصل 27 قانون اساســی و به ویژه 
ارائه آمار رســمی و دقیق از تعداد کشته شــدگان، 
مجروحان و بازداشتی های حوادث اخیر10- صدور 
اجازه برپایی یک تجمع برای معترضان در میادین 
اصلی شهر های مراکز اســتان ها به منظور شنیدن 

بدون واسطه مطالبات مردم
موضوع بازنگری در قانون اساســی پــس از آن باز 
هم مــورد توجه حزب مردم ســاالری قرار گرفت 
که مصداق بارز آن بیســت و یکمیــن کنگره این 
حزب بود که روز چهارم اســفند امســال با شــعار 

»رفع بن بســت های قانون اساسی، الزمه برون رفت 
از مشــکالت کشور« باز هم با محوریت بازنگری در 
قانون اساسی برگزار شد. مصطفی کواکبیان دبیرکل 
حزب مردم ســاالری در بیست و یکمین کنگره این 
حزب تصریح کرد که برای بقای نظام اصالح قانون 
اساسی اجتناب ناپذیر است. او در بخشی از سخنان 
خود در کنگره گفت: »واقعا اگر قرار است تودهنی 
به کســانی که دنبال براندازی نظام هستند بزنیم 
راهش این اســت که مقام معظم رهبری دســتور 
بازنگری قانون اساسی هر چه سریعتر صادر بفرمایند 
و راهی دیگر ما نمي بینیم. این یک واقعیت است.« 
کواکبیان همچنین گفت: »یک خواهش هم از آقای 
مهندس میرحسین موســوی دارم. آقای مهندس 
اخیرا بیانیــه ای دادند و بیانیه ایشــان این بود که 
قانون اساســی فعلی کنار گذاشــته شود. البته من 
معتقدم که بیانیه آقای موسوی در جایگاه خودش 
در درازمدت مي توانــد مورد توجه قرار بگیرد اما از 
ایشان مي خواهم که فعال کمک کنند تا همین قانون 

اساسی فعلی اصالح شود.«

موضوع بازنگری در قانون اساسی در قطعنامه بیست 
و یکمین کنگره حزب مردم ســاالری نیز بار دیگر 
مورد تاکید قــرار گرفت: »بــدون تردید برگزاری 
انتخابات آزاد، رقابتی و مبتنی بر فعالیت احزاب که 
اعتماد مردم را جلب کند مستلزم رفع بن بست های 
قانون اساسی است و این همان موضوعی است که 
حزب مردم ساالری در سال های گذشته بر اهمیت 
آن تأکید کرده و همچنان بر آن پافشاری می کند. 
تنها با اصالح قانون اساسی با برگزاری یک رفراندوم 
آزاد و پس از آن با هدف رفع بن بســت های قانون 
اساســی اســت که می توان به برون رفت کشور از 
مشــکالت امیدوار بود؛ در غیر این صورت با توجه 
بــه فعالیت های مســتمر و پیگیر دشــمنان برای 
تضعیف حاکمیت ملی و افزایش شکاف بین مردم و 
حاکمیت، باید منتظر بود تا هرگونه نارضایتی مردم 
زمینه ساز زده شــدن جرقه اعتراضات گسترده ای 
شود؛ همانند آنچه در پاییز 9۶، آبان 98 و همچنین 
نیمه دوم ســال جاری شاهد بودیم. به عبارت ساده 
تسریع در بازنگری قانون اساسی عالج واقعه قبل از 

وقوع است.« 
موضوع بازنگری در قانون اساســی حتی توســط 
اصولگرایانی همچــون محمدرضا باهنر هم مطرح 
شــده بود. با این تفاوت که او نــام این بازنگری را 
جمهوریت دوم گذاشته بود. بنابراین به نظر می رسد 
بازنگری در قانون اساســی خواسته ای فراجناحی 
اســت. پیش از این کواکبیــان گفته بود 15 محور 
در قانون اساســی نیاز به تغییر دارد از جمله لزوم 
مشخص کردن نظام پارلمانی ایران، جایگاه احزاب 
در ساختار سیاســی نظام، تعریف رجل سیاسی و 
مذهبی در قانون اساســی، مشخص کردن جایگاه 
مجمع تشــخیص مصلحت، مشخص کردن دقیق 
اختیارات شــورای نگهبان، اختیارات شورای عالی 
امنیت ملی، مشخص کردن جایگاه نهادهایی چون 
شــورای عالی انقالب فرهنگی، بحث انحصار صدا و 
سیما و دخالت نیروهای مسلح در سیاست. باید دید 
ســال آینده بازنگری در قانون اساسی وارد مرحله 

تازه ای خواهد شد؟

آیا بازنگری در قانون اساسی به سرانجام خواهد رسید؟

حزب مردم ساالری، پیشگام طرح جمهوریت سوم

اواخر مهرماه، یک ماه پس از درگذشت 
مهســا امینی، حزب مردم ساالری در 
تحلیل  ارائه  تفصیلی،  ضمن  ای  بیانیه 
جامعی از روند رخداد های یک ماه پس 
بروز  زمینه های  و  امینی  از مرگ مهسا 
برون رفت  راه  اصلی ترین  رودادها،  این 
از مجموعه مشکالت کشور را رفراندوم 

برای بازنگری قانون اساسی دانست

دولتی که تابستان ســال 1400 روی کار آمدف 
یــک ویژگی مهم در سیاســت خارجی داشــت: 
دولتمردانش با برجام مخالف بودند! از سیدابراهیم 
رئیســی که رئیس دولت بود و بارهــا گفته بود 
اقتصاد را به برجام گره نمی زنیم، تا علی باقری که 
مســئول تیم مذاکره کننده شد و البته مذاکرات 
در زمان او پیشــرفت نداشــت. حسن روحانی در 
آخرین روزهای دولتش در مرداد 1400 گفته بود 
که اگر به دولتش اجازه می دادند برجام در اسفند 
سال قبل، یعنی اســفند 99 امضا می شد. اما کار 
به دولت رئیســی واگذار شــد و امضای برجام به 

تاخیر افتاد.
در تابســتان ســال 1401، دولتمردان در دولت 
رئیســی اندک اندک متوجه شدند رفع مشکالت 
اقتصــادی بــدون احیــای برجام و لغــو تحریم 
امکانپذیر نیست. البته آنها اصرار داشتند که حتی 
از نام برجام هم استفاده نکنند و به جای نام بردن 
از مذاکرات احیای برجام، آن را به عنوان مذاکرات 
لغو تحریم توصیف می کردند. اما نتیجه یکســان 
بــود: خبری از احیای برجام نبود و بر خالف انچه 
دولــت ادعا می کرد، اقتصاد و معیشــت مردم به 

برجام و لغو تحریم گره خورده بود.  
مذاکرات در دولت رئیســی روند کندی داشت اما 
وقتی یک ســال از روی کار آمدن دولت رئیسی 
گذشــت و دیدند که در اقتصاد کشــور گشایشی 
ایجاد نشده، با جدیت بیشتری به مذاکرات توجه 
کردند. دور جدید مذاکرات رفع تحریم های ایران 
پس از وقفه ای پنج  ماهه از 13 مردادماه در شهر 
وین آغاز شــد. این مذاکرات بــه مدت چهار روز 
ادامه داشــت و روز دوشــنبه 17 مــرداد با پرواز 
هیئت های شــرکت کننده به پایتخت ها به پایان 
رســید. به گونه ای که ایران روز 25 مرداد، پاسخ 
نهایــی خود را برای متن نهایــی جوزپ بورل به 
اتحادیــه اروپا تحویــل داد تا امیدهــا به ایجاد 

گشایش در مذاکرات پررنگتر شود.
آن زمان مشکل اساسی این بود که برخی در ایران 
از جناح اصولگرا مخالف مذاکره بودند. آنها با اشاره 
به نیاز اروپا به نفت و گاز روســیه و تحریم روسیه 
به دلیل حمله به اوکراین مدعی شــده بودند که 
وقتی پاییز برســد اروپا نیاز بیشتری به ایران پیدا 
می کند و ایران می تواند امتیازات بیشتری بگیرد. 
استدالل آنها این بود که اروپا به دلیل نیاز به نفت 
و گاز ایــران در اروپا در غیاب روســیه، امتیازات 
بیشــتری می دهد و توافــق راحتتــر امکانپذیر 

می شود.
 البته این تحلیل، یک مشــکل اساســی داشت. 
نخســت اینکه ایران حتی برای زمســتان خود با 
کمبود گاز مواجه بود و وزیر نفتی که تابســتان، 
از زمستان سخت اروپا سخن می گفت، برای گذر 
از زمستان ســخت ایران مجبور شد گاز صنایع و 
نیروگاهها را قطع کند تا در مصرف خانگی خللی 

ایجاد نشود. در مورد نفت هم مشخص نبود ایران 
بتواند تولید خــود را پس از لغو تحریم احتمالی، 
فوری باال ببرد؛ ضمن اینکه جایگزین های زیادی 

برای نفت ایران وجود داشت. 
در 31 مرداد 1401 جوزپ بورل مسئول سیاست 

خارجی اتحادیه اروپا، پاســخ ایران را به پیشنهاد 
اتحادیه اروپا مقبول دانست و گفت: »پاسخ ایران 
به آمریکا انتقال داده شد و ما منتظر پاسخ آمریکا 
هســتیم. امیدواریم این پاســخ به ما اجازه دهد 
که مذاکرات را کامل کنیــم. امیدوارم این اتفاق 
بیفتد اما نمی توانم به شما در این زمینه اطمینان 

بدهم.« 
ده روز بعد، آمریکا به پاســخ ایران، پاســخ داد و 
بورل که پاســخ ایران را مقبول خوانده بود، پاسخ 
آمریــکا را هم مقبول توصیف کــرد. همان زمان 
سخنگوی وزارت امور خارجه ایران اعالم کرد که 
»بررســی دقیق نظرات طرف آمریکایی آغاز شده 
و جمهوری اسالمی ایران پس از تکمیل بررسی ها، 
نظرات خود در این رابطــه را به هماهنگ کننده 

اعالم خواهد کرد.«
امــا این پیامهــای رد و بدل شــده، هنوز نتیجه 
نداده بود که اتفاقات اواخر شهریور 1401 ورق را 
برگرداند. درگذشت مهسا امینی و وقوع اعتراضات 

گسترده در سراسر کشــور و سپس گسترش آن 
به ایرانیان خارج از کشــور، موجب شــد موضوع 
مذاکرات برجام کم کم به حاشــیه رانده شــود. 
نه تنهــا اعتراضات افکار عمومی در ایران، ســایه 
ســنگینی روی موضــوع برجام و لغــو تحریمها 
انداخته بود بلکه اعتراضات ایرانیان خارج از کشور 
و البی اپوزیســیون، هزینه توافق مجدد برای لغو 
تحریمها را بــرای طرفهای غربی باال برد. هرچند 
روســیه و چیــن در این زمینــه حامی جمهوری 
اسالمی ایران بودند اما آمریکا و کشورهای اروپایی 
یک پای مهم مذاکرات بودند که حضور آنها برای 

دستیابی به توافق ضروری بود. 
در نتیجه شــش ماه دوم ســال کــه اصولگرایان 
خوشــبین تصور می کردند زمان استفاده از برگ 
برنده تحریم روسیه توســط غرب و بهره برداری 
ایران از این فرصت باشــد، عمال به تهدیدی علیه 
ایران تبدیل شــد و مذاکــرات عمال متوقف ماند. 
نه خبری از پاســخ آمریکا شــد و نه اصوال افکار 
عمومی منتظــر توافق بودنــد. چراکه حتی بدون 
وقــوع اعتراضات هم جدیت چندانی برای مذاکره 
برای حصول توافق وجود نداشــت. بدین ترتیب 
نیمه دوم ســال تنها به رد و بدل شدن پیامهای 
غیرمستقیم گذشت و بارها سخنان مقامات ایران 
و آمریکا از سوی طرف مقابل نقض شد که آخرین 
مورد آن ســخنان وزیر امور خارجه ایران درباره 
توافق ایران و آمریکا برای مبادله زندانیان بود که 

آمریکا آن را به شدت تکذیب کرد.
هرچند در روزهای پایانی سال، انتشار خبر توافق 
ایــران و عربســتان امیدها را برای حاکم شــدن 
نگرش منطقی به مذاکرات احیای برجام افزایش 
داد اما گذشــت زمان نشان می دهد که آیا توافق 
با عرســتان، صرفا یک اتفاق بود یا نشــانه ای از 
تغییر ریل سیاســت خارجی بــرای بهبود روابط 
با همســایگان و ســپس رفع تحریم است؟ شاید 
توافق با عربستان بتواند سایه اعتراضات را از روی 

مذاکرات احیای برجام هم بردارد. 

یک سال دیگر در انتظار رفع تحریم گذشت!

سایه اعتراضات مردمی  بر روی برجام

پیامهای رد و بدل شــده بیــن ایران و 
آمریکا، هنوز نتیجه نداده بود که اتفاقات 
اواخر شــهریور 1401 ورق را برگرداند. 
درگذشت مهسا امینی و وقوع اعتراضات 
گســترده در سراسر کشــور و سپس 
گسترش آن به ایرانیان خارج از کشور، 
موجب شد موضوع مذاکرات برجام کم کم 

به حاشیه رانده شود

در نیمه دوم اســفندماه، زمانی که مردم از ســویی 
آماده اســتقبال از سال نو می شدند و از سوی دیگر 
شاهد بی سابقه ترین کاهش ارزش پول ملی و گرانی 
و تورم بودند، ناگهان اتفاقی بین المللی چشــم ها را 
به خود متوجه ســاخت: ایران و عربستان دو کشور 
بزرگ اســالمی با وســاطت چین کمونیست بعد از 
هفت ســال تصمیم گرفتند کــه روابط دیپلماتیک 

خود را از سربگیرند. 
روابط ایران و عربستان اگرچه برای مسائل مختلفی 
مثل جنگ در یمن، اعتراضات در بحرین و مســائل 
مرتبط با حضور ایرانی ها در حج شــکرآب شده بود 
اما آنچه تیر خالص به روابط دیپلماتکی دو کشــور 
بود، اعدام شیخ نمر روحانی شیعی عربستانی توسط 
دولت این کشور و بعد از آن، حمله افرادی تندرو به 
سفارت این کشــور در تهران  )دی ماه 1394( بود. 
این رفتار تندروانه اگرچه ظاهرا به خاطر مخالفت با 
اعدام شــیخ نمر بود اما زمان آن )که دو هفته قبل 
از اجرای برجام بود( و همچنین نحوه این کار نشان 
می داد که اغراض سیاســی دیگری هم در آن وجود 
داشــته یا در خوش بینانه تریــن حالت، افرادی که 
دست به این کار زدند آلت دست دیگرانی شده بودند 
که اغراض جناحی خود را دنبال می کردند. بهرحال 
پس از آن اتفاق و علی رغم اینکه دولت ایران، بابت 
آن عذرخواهی کرد، عربســتان سعودی روابط خود 
را بــا ایران قطع کــرد. این اقدام البته با اســتقبال 
تندروهای داخلی ایران روبرو شد که معروفترین آن 
تیتری بود که روزنامه کیهان در آن زمان زد: »ننگ 

رابطه با آل سعود از دامان ایران اسالمي پاک شد«.
با این همه در تمام این هشت سال دولت ها کوشیدند 
که روابط دو کشور بزرگ اسالمی دوباره شکل بگیرد 
و شاید بیشترین تالش بین المللی در این زمینه از 
ســوی مقامات عراقی انجام شد. با این حال آن که 
این کار را به سرانجام رساند رئیس جمهور چین بود 
که در بیانیه توافق ایران و عربستان، رسما ابتکار این 

کار به نام او نوشته شد. 
در بیانیه ســه جانبه اي که روز جمعه 19 اســفند 
در پکن و با امضاي »علی شــمخاني« دبیر شورای 
عالی امنیت ملی ایران، »مساعد بن محمد العیبان« 
وزیر مشاور عربستان ســعودي و »وانگ ئي« عضو 
شــوراي دولتــي جمهوري خلق چین صادر شــد، 
آمده بود: در پاســخ به ابتکار شایســته جناب شي 
جین پینگ رئیس جمهوري خلق چین در حمایت از 
گسترش روابط جمهوري اسالمي ایران و پادشاهي 
عربســتان ســعودي... جمهوري اســالمي ایران و 
پادشاهي عربســتان ســعودي توافق کردند ظرف 
حداکثر دو مــاه، روابط دیپلماتیک خود را از ســر 
گرفته و ســفارت خانه ها و نمایندگي ها را بازگشایي 
کنند... دو کشــور با تاکید بر احترام به حاکمیت و 
عدم دخالت در امور داخلي یکدیگر در زمینه اجراي 
موافقت نامــه همکاري هاي امنیتي امضا شــده در 
تاریخ 1380.1.28خورشــیدي برابر با 2001.4.17 
میــالدي و نیز موافقت نامه عمومــي همکاري هاي 
اقتصــادي، بازرگاني، ســرمایه گذاري، فني، علمي، 
فرهنگي، ورزشــي و جوانان، امضا شــده در تاریخ 

1377.3.۶ خورشیدي برابر با 1998.5.27 میالدي 
توافق کردند.... ســه کشور اراده قاطع خود را جهت 
به کارگیــري تمامي تالش ها بــراي تقویت صلح و 

امنیت منطقه اي و بین المللي اعالم مي کند.
اولیــن نکته ای که بعد از ایــن توافق باعث تعجب 

شد استقبال عجیب و غریب تندروهای از این توافق 
بود، همان کســانی که هفت سال پیش از »سفارت 
نوردی« اســتقبال و از قطع روابــط حمایت کرده 

بودند. 
ایــن موضوع و همچنین بزرگنمایی این توافق و آن 
را موفقیت بی نظیر برای دولت رئیســی جا زدن و 
همچنین عنوان اینکه اصــالح طلبان باید از دولت 
رئیســی اصول مذاکره را یاد بیگرد، باعث شــد که 

صاحب نظران بسیاری به این موضوع انتقاد کنند.
عباس عبدي بود در توئیتي نوشت: ایران و عربستان 
در پکن پذیرفتند که به توافقنامه دو کشور در سال 

1377 و 1380 یعني دوره اصالحات برگردند. 
حــاال آموزش مذاکــره؛ آن هم زیر ســایه چین را 
مي دهند. 25 ســال مردم را اسیر قدرت طلبي خود 

کردند.
عبدالناصر همتي، رئیس ســابق کل بانک مرکزي 
نیز در کانال تلگرامي خود نوشت: نوشتند و گفتند  
توافق ایران وعربستان ضربه کاري به آمریکا و رژیم 
صهیونیســتي بود. مدعیان اصالحات یاد بگیرند! ما 
که خیلي وقت پیش اینها را گفته بودیم. خوشحالیم، 

باالخره شما هم یاد گرفتید.
مصطفي کواکبیان دبیر کل حزب مردم ساالري نیز 

در توئیتي نوشت: از سرگیري روابط ایران و عربستان 
بعد از هفت سال با وساطت چین، فواید زیادي براي 
منافع ملي دارد اما حامیان سفارت نوردي و کیهان 
نشــینان که تیتر زدند »ننگ رابطه با آل ســعود از 
دامان ایران اســالمي پاک شــد« امروز با چه رویي 
از این توافق حمایت مي کنند؟! راســتي مگر شیخ 

نمر زنده شد؟!
علي مطهري نماینده سابق تهران هم در گفتگویي 
تصریح کرد: انجــام این توافق نشــان مي دهد که 
مسئوالن ما از شعارزدگي و ژست انقالبي گري دست 
برداشته و واقعیت گرا و عقل گرا شده اند. امیدوارم این 
مسیر ادامه تداوم داشته باشد و فشارهاي اقتصادي 
و معیشتي تحمیل شده بر مردم کاهش پیدا کند و 

مردم به یک رفاه نسبي برسند. 
جالل رشیدي کوچي، نماینده مجلس هم در توئیتي 
نوشت: به مناسبت توافق مثبت ایران و عربستان جا 
دارد یادي کنیم از سوپر انقالبي هایي که خودسرانه 
با حمله به ســفارت عربســتان بهانه الزم به دست 
تندروهاي ســعودي داده و هزینه هاي بي شماري به 
کشور و نظام تحمیل کردند. کاش ،بدانیم بفهمیم و 
باور کنیم اینان و دشمنان قسم خورده ایران دولبه 

یک قیچي اند.
صــادق زیباکالم، فعال سیاســي در کانال تلگرامي 
خود نوشــت: حوثي هاي یمن همچنان سرجایشان 
هســتند، مخالفین آنها هم همینطور. عربستان هم 
همان عربستان و جمهوري اسالمي هم همان است. 
مي ماند این سئوال که پس این هفت سال جنگ و 
ویراني کشور یمن، قحطي، بیماري، آوارگي و مرگ 
میلیون ها یمنــي و هزینه میلیاردها دالر پول مردم 

ایران و عربستان چه چیزي را عوض کرد؟
محمد مهاجري فعال سیاسي اصولگرا هم در  توئیتي 
نوشت: آقایان دلواپس! از اقدام عقالني رابطه مجدد 
تهران-ریاض خوشحال شــده اید اما یادتان هست 
چــرا رابطه قطع شــد؟ دلیلش حمله به ســفارت 
سعودي بعد از شهادت شیخ نمر توسط عربستان بود. 
االن شیخ نمر زنده شده یا سعودي توبه کرده؟ گام 
عقالني بعدي احیاي برجام اســت؛ براي ماله کشي 

آماده شوید!

توافق ایران و عربستان، مهمترین اتفاق بین المللی در آستانه نوروز

امیدواری برای پایان شعارزدگی و انقالبی گری

ایران و عربستان در پکن پذیرفتند که 
به توافقنامه دو کشــور در سال 1377 
برگردند.  یعني دوره اصالحات  و 1380 
زیر سایه  آن هم  مذاکره؛  آموزش  حاال 
چین را مي دهند. 25 سال مردم را اسیر 

قدرت طلبي خود کردند


