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روی موج کوتاه

محبوبه ولی

بامداد دیــروز، 18 اکتبر، تحریم 
تســلیحاتی ایران پس از 13 ســال 
اعتبارش را از دست داد. این اتفاق به 
واسطه برجام رخ داد؛ بدین معنی که 
یکی از مفاد توافق هســته ای، پایان 
تحریم تسلیحاتی ایران در 18 اکتبر 
2020 است و آمریکا نیز طی ماه های 
اخیر هر چه کرد، نتوانست زمینه های 

تمدید این تحریم را فراهم کند. 
دولت و بســیاری از سیاستمداران 
مخالف و موافق دولت انقضای این تحریم 
را پیروزی و موفقیتی بزرگ برای ایران 
خواندند و رئیس دولت یعنی حســن 
روحانی هفته گذشته، پیشاپیش پایان 

این تحریم را به ملت تبریک گفت. 
برای ملت اما دالر و طال و گوشــت و 
مرغ و تخم مرغ و لــوازم خانگی و دارو و 
انواع و اقسام مایحتاج روزانه همچنان 
همان است که بود و سفره ها همچنان 
در آرزوی برداشــتن تحریم های دیگر. 
امتیازی که به واســطه برجام به دست 
آمده برای مردم کنایه همان کاریکاتوری 
است که سفره ای را نشان می دهد با یک 
خانواده چهار نفره از زن و مرد و دو کودک 
دورش و بشــقاب های خالی و موشکی 
که در وسط سفره است و پدر تکه ای از 
آن را می بُرد و توی بشقاب خانواده اش 
می گذارد تا نوش جان کنند! کنایه ای از 
اینکه پایان این تحریم تسلیحاتی برای 
مردم کشــوری که اقتصادش دالر 32 

هزار تومانی و سکه 16 میلیونی و کسب 
و کارهای ورشکسته و تورم سرسام آور را 

تجربه می کند، نان و آب نمی شود.
گذشــته از این نگاه، بســیاری اما 
معتقدند که پایان این تحریم تسلیحاتی 
از دو حیث حائز اهمیت است؛ یکی بُعد 
سیاسی از این جهت که سندی محکم بر 
ناکامی آمریکا برای تمدید این تحریم ها 
بود و دیگر ورود ایران به بــازار خرید و 
فروشی که سال ها دستش از آن کوتاه 
بوده است؛ این گروه معتقدند ارزآوری 
صنایع نظامی می تواند محملی برای رفع 

کاستی های اقتصاد نفتی باشد. 
 سال های دوری 

از بازار نظامی جهان
ایران نه تنهــا در جهــان، بلکه در 
منطقه خاورمیانه نیز کمترین تحرک 
را در تجارت تسلیحاتی داشته است. به 
گزارش موسسه بین المللی پژوهش های 
صلح استکهلم موســوم به »سیپری« 
در فاصله ســال های 1994 تا 2018، 
واردات سالح توسط ایران در مقایسه با 
دیگر دولت های خاورمیانه نسبتا اندک 
بود و بین سال های 2009 تا 2019 نیز 
رتبه ایران از نظر میزان واردات سالح در 
جهان به 57 رسیده بود.  عربستان در این 
بین در فاصله سال های 2015 تا 2019، 
بزرگترین وارد کننده تســلیحات در 
جهان بود که دونالد ترامپ معامله 110 
میلیارد دالری آمریکا با این کشــور در 
سال 2017 را »بزرگترین سفارشی که 

تاکنون انجام شده« توصیف کرد. 

موسســه ســیپری می گویــد که 
عربستان بزرگترین زرادخانه تسلیحات 
پیشرفته در میان کشــورهای خلیج 
فــارس را دارد. در مقابل هزینه نظامی 
ایران در سال 2019 یک پنجم عربستان 

بوده است. 
بخش زیادی از این رتبه پایین ایران، 
مربوط به همین تحریم تسلیحاتی بوده 
است. در ازای آن ایران تولیدات بسیاری 
در حوزه نظامی و دفاعی داشته است که 
لیست بلندباالیی را ترتیب می دهند؛ از 
موشک های شهاب و فاتح و زلزال بارشی 
و خرمشهر و ذزفول و رعد 500 و مبین 
گرفته تا ناوشکن های سهند و جماران 

و دماوند. 
بدین ترتیب ایران هم به لحاظ دوری 
از بازار تسلیحات، نیازهای بسیاری برای 
خرید دارد و هم به دلیل تولیداتی که در 
این سال ها داشته، سبد پُری برای عرضه 

در این بازار دارد. 
احتمال نفت در برابر سالح

اما آیا بــه واقع پایــان تحریم های 
تسلیحاتی ایران به معنی تحقق خرید و 
فروش آزادانه سالح از سوی ایران است؟

محســن پاک آیین، ســفیر سایق 
ایران در آذربایجان، ازبکستان، تایلند، 
زامبیا و تحلیلگر ارشد مسائل بین الملل 
در گفتگویی در همیــن ارتباط گفته 
است: »حتی در صورت پایان یافتن این 
تحریم ها نمی توان امید چندان زیادی 
به تغییر وضعیت در خرید تســلیحات 
از دیگر کشورها داشت، چون حتی اگر 

کشورهایی مانند چین و روسیه حاضر به 
فروش تسلیحات راهبردی به ایران باشند 
به واسطه تحریم هایی مانند تحریم های 
بانکی و مالی عمالً ایران نمی تواند دست 
به انعقاد چنین قراردادهایی بزند. چراکه 
این تحریم ها امکان خرید تسلیحات از 

دیگر کشورها را به ما نمی دهد.«
در پاســخ البته این احتمال مطرح 
می شــود که ایران نفتی را که راه های 
فروش آن مســدود شده اســت با این 
تسلیحات تهاتر خواهد کرد؛ به عبارتی 
نفت در برابر سالح. در این صورت نیز سد 
تحریم ها و سخت گیری های آمریکا بر 
سر راه است، چراکه آمریکا تهدید کرده 
کشورهایی که با ایران تجارت تسلیحاتی 
داشته باشند را به شدت مجازات خواهد 

کرد. 
 پیش بینی اتحادیه اروپا 

درباره توافق نامه تسلیحاتی ایران 
با چین و روسیه

علی رغم این تهدیــد آمریکا، چین 
و روسیه اما ســعی کرده اند که در برابر 
این تهدیدها دســت کم از بُعد سیاسی 

مقاومت کنند. آنچنانکه لوان جاگاریان، 
ســفیر روســیه در ایران روز گذشته 
همزمان بــا پایان تحریم تســلیحاتی 
ایران گفت: »روسیه قدرتی بزرگ است 
و واشنگتن نمی تواند ما را با این تهدیدها 

بترساند.«
او تاکیــد کرد کــه پایــان تحریم 
تسلیحاتی ایران موجب تجارت و روابط 

ما با تهران در این زمینه خواهد شد.
این مقام روس این را هم اضافه کرد 
که »فعالیت پایگاه های نظامی آمریکا 
در این منطقه باعث ایجاد نگرانی هایی 
برای تهران می شــود و ایران مانند هر 
کشور مستقل دیگری کامال حق دارد 

توان دفاعی خود را باال ببرد.«
عالوه بر این شــورای روابط خارجه 
اروپا نیز دیروز تاکید کرد: در هفته های 
آینده می توان انتظار داشت که روسیه 
و چین توافق نامه تسلیحاتی با ایران را 

منعقد کنند.
این پیش بینی اتحادیه اروپا در حالی 
است که کشــورهای اروپایی گرچه به 
قطعنامه آمریکا مبنی بر تمدید تحریم 
تســلیحاتی ایران در شــورای امنیت 
ســازمان ملل رأی ممتنــع دادند اما 
اتحادیه اروپا به صورت مســتقل اعالم 
کرد که تحریم تســلیحاتی خود علیه 

ایران را تا سال 2023 ادامه خواهد داد. 
از اروپا آبی گرم نمی شود

هایکو مــاس، وزیــر خارجه آلمان 
اوایل ماه جاری با اظهار نگرانی به تهدید 
اسرائیل از سوی ایران، اعالم کرده بود که 
کشورش نگران لغو تحریم تسلیحاتی 

ایران است. 
وزیر خارجه انگلیس نیز پیشــتر 
گفته بود که حتی در صورت انقضای 
تحریم تســلیحاتی ایران نیز تجارتی 
در این حوزه با ایران نخواهد داشــت. 
بدین ترتیب می توان گفت که در این 
زمینه آبی از اروپا گرم نخواهد شــد. 
البته تحلیلگــران تاکید می کنند که 
این موضع اروپــا تازگی ندارد، چراکه 
آنها پیش از تحریم تســلیحاتی ایران 
در 13 ســال پیش نیز با ایران تجارت 
تســلیحاتی نداشــته و موضعی که 
اکنون گرفته انــد، صرفا برای رضایت 

آمریکاست نه یک سیاست تازه. 
بنابراین نگاه ایران در ایــن بازار به 
کشــورهایی مانند چین و روســیه و 
چندین کشور منطقه ای و برخی دوستان 
فرامنطقه ای مانند ونزوئالست. اما برای 
تجارت ســالح با آنها نیز راه سختی در 

پیش دارد. 

تردیدها درباره سهم ایران از بازار 
پرسود تسلیحاتی

صابر گل عنبری، کارشــناس ارشد 
مســائل بین الملل در ایــن ارتباط در 
دیپلماسی ایرانی نوشته است: »عمال 
بعید است که کشــوری حتی چین و 
روسیه با تمسک به رفع تحریم  تسلیحاتی 
حاضر به فروش ســالح به ایران باشد. 
داستان دقیقا مثل همین تحریم های 
اقتصادی خواهد بــود که طبق همین 
قطعنامه برداشــته شــده اند، اما همه 
کشورهای جهان برخالف مفاد قطعنامه 
عمل کرده و به این تحریم ها با درجات 
متفاوتی پایبند هستند؛ به این علت که 
تنظیم کننده اساسی روابط بین الملل 

نه حقوق بین الملل بلکه منافع است.«
حســن بهشــتی پور، تحلیل گــر 
ارشد مســائل بین الملل نیز در این باره 
به ایلنا گفته اســت: اینکه آیا کشورها 
می آیند فوری با ما به تجارت تسلیحاتی 
می پردازنــد؛ نه اینگونه نیســت؛ بلکه 
بســتگی به سیاست آن کشــور و نوع 

رابطه اش با آمریکا دارد.
او با بیان اینکه دست چین و روسیه 
برای اینکه با ما مبادله تسلیحاتی داشته 
باشند کامال باز می شــود و از این جهت 
منعی ندارند، توضیــح داده: اما اینکه 
آنها بعد از برداشــته شدن تحریم های 
تســلیحاتی با ایران به تجارت خواهند 
پرداخت، بســتگی به منافعشان دارد؛ 
آنها نمی آیند به خاطر ایــران با آمریکا 
درگیر شوند. آنها به خاطر ایران چنین 
کاری را نمی کنند بلکه به دلیل منافع 
خودشان است، چراکه بعد از مواد مخدر 
سودآورترین مبادالت تجاری مربوط به 

تجارت تسلیحاتی است.
حال باید دید اکنون که ورود ایران به 
این بازار سودآور آزاد شده، آیا عوایدی با 
خود به همراه خواهد آورد یا اینکه باز هم 
کارشــکنی های آمریکا با ایجاد موانع 
متعدد، مانع از تحقق عملی این آزادی 

و سود حاصل از آن خواهد شد.

درهای یکی از سودآورترین بازارهای جهان چقدر به روی ایران باز خواهد شد؟ 

سایه روشن پایان یک تحریم 13 ساله

خبر

نمایندگان مجلس شــورای اســالمی با یک فوریت طرح 
حمایت از افشاکنندگان فساد موافقت کردند.

به گــزارش ایرنــا، نمایندگان در جلســه علنــی دیروز 
یکشنبه مجلس شورای اســالمی یک فوریت طرح حمایت از 
افشاکنندگان فساد را با 179 رأی موافق، 25 رأی مخالف و 5 رأی 

ممتنع از مجموع 235 نماینده حاضر تصویب کردند.
روح اهلل نجابت، نماینده شیراز درباره این طرح گفت: هرچند 
قوه قضائیه تاکنون کارهای مناســبی در زمینه مبارزه با فساد 
انجام داده و سازمان بازرسی، سامانه ای در این زمینه راه اندازی 
کرده، اما نمی توان با سامانه و دستورالعمل با فساد مبارزه کرد، در 

صورتی که از افشاکنندگان فساد حمایت مالی شود، مردم برای 
گزارش تخلف های مالی تشویق می شوند. عضو کمیسیون  اصل 
نود مجلس یکی از ابزارهای مبارزه با فساد را جلب مشارکت مردم 
دانســت و افزود: در تدوین طرح حمایت مالی از افشاکنندگان 
فساد از ظرفیت مرکز پژوهش ها و معاونت قوانین مجلس استفاده 
شده است. بر اساس ماده واحده این طرح هر شخص حقیقی یا 
حقوقی که از ارتکاب یکی از جرائم موضوع ماده 36 و تبصره آن 
آگاه شده، خواه خود از معاونین یا شــرکاء جرم باشد و خواه از 
مسئولین دستگاهی که جرم در آن در حال وقوع است و خواه غیر 
آن و آن را کتباً به صورت محرمانه یا آشکار به دادستان محل یا 

رئیس دادگستری شهرستان یا استان یا رئیس سازمان بازرسی یا 
رئیس قوه قضائیه اطالع دهد، برابر میزان مال کسب شده توسط 
مجرم یا مجرمین یا مالی که محل تحصیل آن برابر اسناد در آینده 
قطعی است تا پنجاه درصد مال موضوع جرم و تا سقف صد میلیارد 
ریال در جرائم عادی و هزار میلیارد ریال در جرائم اخالل در نظام 
اقتصادی کشور، از محل ردیفی که در بودجه سال بعد از اعالم 
جرم تعیین خواهد شد به او تعلق خواهد گرفت. چنانچه دو یا چند 
نفر جرم مذکور را اطالع دهند مبلغ مذکور میان آن ها تقسیم 
خواهد شد. رئیس قوه قضائیه موظف است جمع مبلغ حمایتی 

از افشاگران فساد را سالیانه در بودجه عمومی پیشنهاد دهد.

 ســازمان برنامه و بودجه هم موظف اســت مبلغ مذکور را 
حداکثر تا خرداد ماه ســال بعد جهت پرداخت تخصیص دهد. 
چنانچه فرد مذکور خود از معاونین یا شرکاء جرم مذکور باشد از 

مجازات معاف خواهد بود.

یک فوریت طرح حمایت از افشاکنندگان فساد تصویب شد
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تصویب الیحه یک موافقت نامه 
حمل ونقل  بین المللی در مجلس

نمایندگان مجلس با تصویب الیحه موافقتنامه 
حمل و نقل بین المللی جاده ای مسافر و کاال بین دولت 
جمهوری اسالمی ایران و شورای فدرال سوئیس با 
183 رأی موافق، 11 رأی مخالف و 7 رأی ممتنع از 
مجموع 248 نماینده حاضر در صحن موافقت کردند. 
در این مصوبه آمده است: »مقررات  این  موافقتنامه 
متصدیان  حمل ونقل   را محق می سازد که  از طریق 
وسائل  نقلیه  جاده ای به  حمل ونقل  مسافر یا کاال بین  
قلمروهای  طرف های  متعاهد یا به  صورت  عبوری  از 

قلمرو آنان  و یا از/به  کشورهای  ثالث  مبادرت  ورزند.«
    

محسن هاشمی: 
سران سه قوه تنها به هم 

متلک پرانی می کنند
محسن هاشمی، رئیس شــورای شهر گفت: با 
توجه به شرایط سخت معیشــتی، مردم از تغذیه 
مناسب برخوردار نیستند و استرس دارند و این دو 
شرایط را برای کاهش ابتالء سخت کرده است. وی 
افزود: به نظر می رسد عملکرد دست اندرکاران ستاد 
ملی کرونا برای مقابله موفق نبوده و نیازمند تعطیلی 
کامل دو هفته ای تهران هستیم و در غیر این صورت 
از پس موج سوم بر نمی آییم. هاشمی با انتقاد از اینکه 
در این شرایط هیچ حرف مثبتی از مسئوالن سیاسی 
شــنیده نمی شــود، افزود: به نظر می رسد سطح 
هماهنگی میان سران سه قوه بسیار پایین است و 

تنها به هم متلک پرانی می کنند.
    

آیت اهلل مکارم:
میانجیگری باید منجر به بازگشت 

قره باغ به جهان اسالم شود
آیت اهلل مکارم شیرازی با صدور بیانیه ای، حمایت 
از آزادی منطقه قره باغ از اشغالگری را بر مسلمانان 
الزم دانست و گفت:  بر همه مسلمانان حمایت از آزادی 
منطقه قره باغ همچون حمایت از آزادی فلسطین و 
دیگر بالد اسالمی از اشغالگری الزم است و ما نیز بر 
این حمایت تأکید می کنیم و الزم می دانیم هر گونه 
میانجیگری، مذاکره و تصمیم گیری منجر به آزادی 

کامل این منطقه و بازگشت آن به جهان اسالم شود.
    

احمد خمینی:
پدرم اراده و عزمی برای 

کاندیداتوری ندارد
سید احمد خمینی، فرزند سیدحسن خمینی 
در پاسخ به برخی حدس و گمان ها مبنی بر تصمیم 
پدرش بــرای کاندیداتوری در انتخابات ریاســت 
جمهوری 1400، گفت: من هیچ اراده ای در شخص 
پدرم برای کاندیداتوری در انتخابات نمی بینیم که 
بخواهد منتهی به شک و تردید شود و حال بخواهند 
با مشورت گرفتن از دیگران به یک جمع بندی نهایی 
برسند. وی افزود: فکر می کنم تصمیم شان مشخص 
اســت و در انتخابات 1400 کاندیدا نخواهند شد 
و تمام این اخبار شــاید برای گرم کردن محافل یا 

بازی های سیاسی باشد.
    

ناگفته های کرباسیان؛
 روایت نصفه نیمه آقای وزیر 

از جلسه استیضاحش
مسعود کرباسیان، وزیر ســابق اقتصاد که در 
مجلس دهم استیضاح شد در صفحه اینستاگرامش 
از پشت صحنه جلسه استیضاحش نوشت: »از آن 
جلسه و حواشــی متعددش ناگفته های بسیاری 
باقی مانده است. جلســات، پیشنهادهای پنهانی، 
خواســته های مالی، توصیه های سیاسی و البته 
چند تماس عجیب و سرنوشت ساز در حین جلسه 
اســتیضاح. هرچند درخواست های بسیاری برای 
بازگوی آنچه گذشت وجود داشــته و دارد که در 
فرصتی مناسب در مورد همه آنها صحبت خواهم 
کرد. در شــرایط فعلی کشور، جهت حفظ انسجام 

ضرورتی به بیان این مطالب نیست.«
    

سلیمی در تذکر شفاهی:
دیوان محاسبات هزینه کردهای 

کرونایی دولت را بررسی کند
حجت االســالم علیرضا ســلیمی، عضو هیأت 
رئیســه مجلس در جلســه علنی دیــروز مجلس 
ضمن انتقاد از هزینه کرد دولــت در بیماری کرونا، 
گفت: دولت و رئیس جمهور قول پرداخت صد هزار 
میلیارد تومان برای جبران خسارت کرونا را داده بود 
اما رانندگان، صنف آرایشگران و... تسهیالتی بابت 
جبران خسارت دریافت نکردند، آیا زمان ورود دیوان 
محاسبات به موضوع نرسیده است؟ وی افزود: حدود 
یک میلیارد دالر از صندوق توسعه ملی برای مبارزه با 
کرونا برداشت شد، اما وزیر بهداشت می گوید تنها 27 
درصد آن به آنها تخصیص داده شده، بقیه اعتبارات 

در چه محلی هزینه شده است؟ 

از نگاه بسیاری، پایان 
این تحریم تسلیحاتی 
برای مردم کشوری که 

اقتصادش دالر 32 هزار 
تومانی و سکه 16 میلیونی و 
کسب و کارهای ورشکسته 
و تورم سرسام آور را تجربه 
می کند، نان و آب نمی شود

شورای روابط خارجه 
اروپا دیروز تاکید کرد: در 
هفته های آینده می توان 
انتظار داشت که روسیه و 

چین توافق نامه تسلیحاتی 
با ایران را منعقد کنند

نماینده سابق مجلس با بیان اینکه عده  قلیل 
و کمی در انتخبات مجلس یازدهم به نمایندگان 
فعلــی رأی دادند، گفت: امــا نمایندگان اجازه 
ندهند که همان گروه اندک هم ناامید شوند و با 
خود بگویند که ما پای صندوق های رأی رفته ایم 
و عده ای نماینده انقالبی انتخاب کرده ایم و اکنون 

باید در انقالبی گری آن ها شک کرد. 
غالمعلی جعفــرزاده ایمن آبادی با تاکید بر 
اینکه فکر  می کنم نمایندگان مجلس یازدهم 
باید حرمت کلمه »انقالبی« را حفظ کنند، در 

گفتگو با ایلنا به سفرهای استانی رئیس مجلس 
یازدهم اشاره کرد و افزود: آقای قالیباف بیاید به 
عنوان ناظر عالی، اطالعات یکی از پروژه هایی را 
که بازدید کرده است ارائه دهد، اگر توانست این 
کار را بکند! به نظر مــن اصاًل نظارت میدانی ای 
وجود ندارد و بیشتر شبیه سبک و سیاق تبلیغات 

انتخاباتی است.
وی ادامه داد: ایشان در این سفرها چه میزان 
می تواند نظارت کند؟ برای مثال نزدیک به 80 
هزار پروژه در کشور داریم که روزی زمین مانده 

است، آقای قالیباف بگوید چند پروژه را می تواند 
نظارت کند؟ این چه سبک و سیاق نظارت است؟ 
نظارت میدانی در چنین شرایطی در بین مردم 
لولیدن اســت؟ ما چند پروژه ملی بزرگ داریم، 
آیا این پروژه های ملی بسیار بزرگ، نباید ناظر 

داشته باشد؟
جعفرزاده تصریح کرد: رئیس مجلس می تواند 
تعدادی از این پروژه های بسیار بزرگ را برای خود 
بگذارد و شخصا آن ها را بررسی کند، اما مابقی 
پروژه ها را کمیسیون ها بروند و نظارت کنند، اما آیا 

این اتفاق افتاده است؟ خیر. من نمی گویم خدایی 
ناکرده نیتش غلط است، نیتش درست است اما 

سبک و سیاقش بسیار بسیار اشتباه است.
وی در ادامه با انتقاد از شیوه انجام سفرهای 
قالیباف اظهار داشت: نکته دیگر هم این است 

که کجای دنیا نظارت میدانی به این شــکل 
اســت؟ نظارت میدانی یعنی چــه؟ به ما هم 
بگویند که کدام پروژه ها بوده اســت؟ شیوه 
مناسب تر این بود که مثال از 60 هزار میلیارد 
تومان پروژه هایی که در ســال 99 داریم، 10 
مورد را انتخاب می کرد و آن ده تا که در رأس 
پروژه ها قرار داشت را دنبال می کرد و به مردم 
هم اعالم می کرد که این ها بیشترین اعتبار را 
می خواهند. بعد یک پــروژه را گزارش بدهد 
که مثاًل 20 ســال این پروژه بودجه گرفت و 
پیشرفتی نداشت، اما من نسبت به آن بازدید 
و نظارت میدانی کرده و تکلیــف کرده ام که 
اگر تا سه ماه دیگر درست نشود، فالن وزیر را 
استیضاح می کنیم، آیا این اتفاق افتاد؟ نیفتاد. 

جعفرزاده:

نمایندگان مجلس یازدهم حرمت کلمه »انقالبی« را حفظ کنند


