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سلطانآپارتمان
همشناساییشد

گزارش اختصاصی «اقتصادسرآمد» ازمخفی کاری و سوء استفاده هواپیمایی «تابان»
از پرسنل تعدیل شده این ایرالین در دوران شیوع کرونا

وقتی برای وامکرونا ،پرسنل را اخراج
اما ازدولت پنهانمیکنند
توافق استراتژیک ایران و چین؛ از متن تا حاشیه
محمد مهدی مظاهری
متأسفانه در فضای سیاسی ایران بســیاری مواقع منافع ملی فدای رقابت های جناحی می شود؛
کسانی که تا پیش از این وزارت امور خارجه را به خاطر برخورد واکنشی با بحران های بین المللی و
نداشتن ایده های ابتکاری برای تغییر شرایط به نفع کشور به باد انتقاد می گرفتند ،حال که مقامات
دیپلماتیک کشورمان تالش کرده اند با دور زدن آمریکا و کشورهای اروپایی ،به سیاست خارجی
کشور تنوع ببخشند ،غول خوش آتیه آسیایی را به همکاری و سرمایه گذاری در کشورمان متقاعد
کنند و به دوستان بد عهد نشان دهند که اگر آنها در شرایط بحرانی ایران را تنها گذاشتند ،کشورمان
راه های دیگری نیز پیش رو دارد ،این گروه باز هم َعلَم اعتراض برافراشته اند که توافق با چین یعنی
فروش و واگذاری منابع کشور! اگر دغدغه این گروه به راستی منافع ملی و منابع کشور است ،باید
مطمئن باشند چنین توافقاتی بدون موافقت مجلس امکانپذیر نیست و بنابراین باید تا زمان بررسی
قرار داد در مجلس صبور باشند.هدف نویسنده این سطور دفاع از توافقنامه ای که هنوز در مجلس
به تصویب نرسیده و به صورت رسمی منتشر نشده ،نیست؛ چرا که هر فرد آگاه به قانونی می داند
که بر اساس قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران قوه مجریه تنها با تصویب و نظارت مستقیم قوه
مقننه ،قادر به انعقاد یک معاهده بین المللی خواهد بود .در واقع اصل هفتاد و هفتم تأکید دارد که
«عهدنامه ها ،مقاوله نامه ها ،قراردادها و موافقت نامههای بین المللی باید به تصویب مجلس شورای
اسالمی برســد» و بنابراین نمی توان در مورد مفید یا مضر بودن مفاد توافقی که هنوز در مجلس
مطرح نشده و در فرایند مذاکره و چانه زنی است ،تحلیل دقیقی داشت.
اما در مورد حواشی ایجاد شده پیرامون این توافقنامه باید به چند نکته اشاره کرد :در درجه نخست
باید گفت هر چند برخی وزارت امور خارجه را به پنهان کاری و عدم شفاف سازی در مورد این توافق
متهم می کنند ،اما این امر بخشی از فرایند رایج مناســبات دیپلماتیک در راستای حفظ منافع و
وجهه بین المللی کشور است .در واقع عرف پذیرفته شــده در انعقاد توافقات مهم بین المللی این
است که مقامات کشورها ابتدا در جلسات خصوصی و محرمانه در مورد کلیات توافق ،تعهداتی که
هر یک باید بپذیرند ،منافع و دســتاوردهای متقابل بحث و گفت و گو می کنند ،در جریان رفت و
آمدهای دیپلماتیک متعدد ،مشورت با مقامات و نهادهای مسئول داخلی خود شرایط و تعهداتشان
را تغییر می دهند و به روزرســانی می کنند و زمانی که در مورد کلیات به توافق رسیدند ،موضوع
تالش های خود را رسانه ای کرده و توافقنامه را برای تأیید و تصویب نهایی راهی مراجع ذی صالح
خود می کنند .نکته دوم اشاره به این واقعیت تلخ است که متأسفانه در فضای سیاسی ایران بسیاری
مواقع منافع ملی فدای رقابت های جناحی می شود؛ کسانی که تا پیش از این وزارت امور خارجه را
به خاطر برخورد واکنشی با بحران های بین المللی و نداشتن ایده های ابتکاری برای تغییر شرایط
به نفع کشور به باد انتقاد می گرفتند ،حال که مقامات دیپلماتیک کشورمان تالش کرده اند با دور
زدن آمریکا و کشورهای اروپایی ،به سیاست خارجی کشور تنوع ببخشند ،غول خوش آتیه آسیایی
را به همکاری و سرمایه گذاری در کشورمان متقاعد کنند و به دوستان بد عهد نشان دهند که اگر
آنها در شرایط بحرانی ایران را تنها گذاشتند ،کشورمان راه های دیگری نیز پیش رو دارد ،این گروه
باز هم َعلَم اعتراض برافراشته اند که توافق با چین یعنی فروش و واگذاری منابع کشور! اگر دغدغه
این گروه به راستی منافع ملی و منابع کشور است ،باید مطمئن باشند چنین توافقاتی بدون موافقت
مجلس امکانپذیر نیست و بنابراین باید تا زمان بررسی قرار داد در مجلس صبور باشند.البته توافق
استراتژیک با چین دشمنان قســم خورده خارجی نیز دارد؛ آنها که در ظاهر برای منابع و جزایر
ایرانی اشک تمساح می ریزند و با رسانه هایی که در اختیار دارند مردم ایران را به مخالفت علیه این
توافق فرا می خوانند ،اما واقعیت این است که در حساب و کتاب های پشت پرده خود به این نتیجه
رســیده اند که اگر ایران با قدرتی همچون چین به یک توافق استراتژیک دست یابد ،تحریم های
آمریکا با سدی جدی روبه رو می شود و فشارها و بدعهدی های کشورهای اروپایی برای وادار کردن
کشورمان به تن دادن به توافقی جدید و سختگیرانه تر نیز به نتیجه نمی رسد .بنابراین باید ریشه
های این توافق را شکل نگرفته از خاک درآورد و با جنجال و هیاهوی رسانه ای مانع تصویب آن شد.
*کارشناس بین الملل

بعد از ظهور انبوه سلطان های سکه ،قیر ،خودرو و..اکنون خبر می رسد سلطان آپارتمان هم شناسایی شده است .مدیرکل دفتر اقتصاد
مسکن وزارت راه و شهرسازی با بیان اینکه واحدهای خالی به تفکیک استان در حال شناسایی است از شناسایی فردی با مالکیت ۱۹۵
واحد در تهران خبر داد و گفت :کسانی که احتکار و سوداگری میکنند باید مالیات آن را بپردازند.پروانه اصالنی در خصوص شناسایی
خانههای خالی افزود :واحدهای خالی به تفکیک استان در حال شناسایی است.به گزارش اقتصادسرآمد ،مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن
وزارت راه و شهرسازی با بیان اینکه شناسایی خانههای خالی و میزان مالکیت در تهران و استانها در حال انجام است...
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چند ملت درانتظار
بازخوانییک جعبهسیاه
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معترض مصری  :میترسم به سرنوشت خاشقجی دچار شوم
چهره مخالف مصری و طراح موج اعتراضات اخیر
در مصر علیه سیسی که به اســپانیا رفته است،
اعالم کرد که تمام تالشهای رئیس جمهور مصر
برای بازگرداندن وی به شکست خواهد انجامید.
به گزارش اقتصادســرآمد ،محمد علی ،هنرمند
و پیمانکار پیشــین مصری که بــه طراح موج
اعتراضات اخیر علیه نظام مصر معروف اســت،
اعالم کرد که تمامــی تالشهــای عبدالفتاح
سیسی ،رئیس جمهوری مصر و پسرش محمود
برای آنکه او را به قاهره بکشانند ،شدیدا ً شکست
خواهد خورد.
وی همچنیــن پیشبینــی کــرد کــه انقالب
گرسنگان تر و خشک را با هم بسوزاند و سیسی
را در کمتر از یک سال کنار بزند.
محمد علی تصریح کرد :من همچنان با افسران
ارتش و ســازمان اطالعات در تماس هســتم،
بسیاری از این مسئوالن از سیسی راضی نیستند.
اما آنهــا از رویارویی با وی میترســند ،چراکه
ممکن است که با مرگ ،بازداشت و شکنجه روبرو
شوند.وی عنوان داشــت :ما با بحران پیچیدهای
مواجه هستیم ،چراکه مردم منتظر هستند که
ارتش اول کاری کند اما ارتش منتظر اســت که

مردم اول دســت به تحرکات بزننــد .هر یک از
مردم و ارتش منتظر تحرک دیگری هستند ،این
علت ادامه بحران زده بودن شرایط است.
این چهره مخالف نظام مصــر تصریح کرد :من
از کارهایی که کردهام ،پشــیمان نیســتم و اگر
زمان هزاربار به عقب برگــردد ،من همان کاری
را میکردم که انجام دادهام .من خاری در چشم
سیسی هســتم و ســایهای خواهم بود که او را
دنبال میکند تا به دستان همگیمان پایان کار
او را بنویسیم.وی عنوان داشت :مخالفان در مصر
به هیچ وجه کارآمد نیستند و دیگر هیچ قدرت یا
تاثیرگذاری ندارند.محمد علی همچنین نگرانی
خود را نسبت به این مساله ابراز کرد که به همان
سرنوشــتی دچار شــود که جمال خاشقجی،
خبرنگار عربســتانی با آن مواجه شــد یا اینکه
سرنوشت سعاد حسنی ،هنرمند مصری را پیدا
کند که توسط ســازمان اطالعات مصر در لندن
به قتل رسید.
وی با بیان اینکه همچنان خطری علیه سیسی
اســت ،تصریح کرد :من بر این بــاورم که طرح
جایگزین نظام سیســی بعد از شکســت قطعی
بــرای آوردن من به قاهره این اســت که تالش

میکنند من را بکشــند ،چراکه کشــتن برای
سیسی راحتترین کار است ،به ویژه اینکه آنها
درک میکنند کاری که من در سپتامبر ۲۰۱۹
کردم ،خطرناکترین چیزی است که از تابستان
 ۲۰۱۳در معرض آن قرار گرفتند.
محمد علی که در اســپانیا به سر میبرد ،گفت:
من ممنوعیتی برای خروج از اســپانیا ندارم ،اما
بارسلونا را ترک نخواهم کرد و من اقدامات برای
پناهندگی سیاسی را آغاز خواهم کرد.
وی درخصوص آخرین تحوالت از پرونده احضار
وی در چنــد روز قبــل برای حضــور در مقابل
دستگاه قضائی اسپانیا برای تحقیق درخصوص
حکم قضائی فرســتاده شده توسط قاهره جهت
متهم کردن او به فرار مالیاتــی گفت :تا به االن
تحوالت برجستهای درخصوص این مساله وجود
ندارد و ما منتظر مهلت  ۴۵روزه هستیم تا نظام
سیسی پرونده کاملی از ادعاهای خود را در مورد
فرار مالیاتی بفرستد ،این ادعا فقط یک دروغ و
بهتان است و طی این روزها من به دفاع حقوقی از
خودم خواهم پرداخت که دادگاه را به دروغ بودن
این ادعاها قانع سازد.
این چهره مخالف نظام مصر ادامه داد :این که در

حال حاضر من به فرار از مالیات متهم شدهام ،در
اوج بیهودگی و کمدی سیاه است.
محمد علی تصریح کرد :من میبایست به مدت
 ۴۵روز در حبس میماندم ،اما با من همچون یک
دیپلمات برخورد شد و خیلی زود آزاد شدم ،به
ویژه بعد از واکنشهای بسیاری که این مساله به
دنبال داشت .بعد از صدور درخواستی از قاهره
به مسئوالن اســپانیا برای تحویل دادن من به
مقامات مصری ،واکنشهای بســیاری در میان
مصریها و عربهــا از تابعیتهــای مختلف و
همچنین رسانهها و سازمانهای حقوق بشری
به دنبال داشت.

یکویت دستخوش تغییر میشود؟
آیا سیاست خارج 
کارشناس مسائل سیاسی منطقه گفت :امیر کویت طی سالهای
اخیر سعی کرده تا کشــورش از مداخلهها و ســناریوهایی که به
ضررش است ،در امان بماند و حتی از سیاست خارجی سعودیها
هم فاصله گرفت.
به گزارش اقتصادسرآمد به نقل از ایلنا ،جالل چراغی ،کارشناس
مسائل سیاسی منطقه با اشــاره به تفویض اختیار امیر کویت به
ولیعهد این کشــور اظهار کرد :چند روز قبــل خبرگزاری دولتی
کویت اعالم کرد که حال عمومی «صباح األحمد الجابر الصباح»،
امیر این کشور وخیم است که با گذشت یک روز همین منبع دولتی
اعالم کرد که امیر  ۹۱ساله کویت تحت عمل جراحی قرار گرفته
و حال عمومی وی خوب است .در این میان بسیاری از تحلیلگران
و صاحبنظران اقدام به گمانهزنیهایــی در مورد فوت و احتمال
درگذشت ایشان کردهاند و نمایی از آنچه در عمان (در مورد سلطان
قابوس) اتفاق افتاد را مورد اشــاره قرار دادند .این گمانهزنیها در
فضایی رخ میدهد که رســانهها و مقامهــای دولت کویت اعالم
کردهاند که ولیعهد این کشور (نواف االحمد الجابر الصباح) به دلیل
کسالت امیر کویت ،عهدهدار امور جاری کشور شده است .همین
اقدام باعث شده تا تحلیلها در مورد احتمال درگذشت امیر کویت
در آینده تقویت شود.

وی ادامه داد :توجه داشــته باشــید که امیر کویت از سال ۲۰۰۶
میالدی تاکنون زمان امور این کشور را به عهده دارد و به گونهای
قدم برداشــته که موجب شده کویت نســبت به سایر دولتهای
منطقهای ،تا حد زیادی متمایز قلمداد شــود .این کشــور دارای
پارلمان بسیار فعال اســت و در مقایسه با سایر کشورهای حاشیه
خلیجفارس مانند عربســتان ،بحرین و امارات از ســاختار و نظام
دموکراتیکتری برخوردار است .از حیث فعالیت رسانهای ،آزادی
بیان و مطبوعات تا حد زیــادی در کویت وجود دارد؛ امری که در
کشورهای عربی کمتر دیده میشود و برخورد سختی با منتقدان
و روشنفکران میشود .در این میان آنچه که اهمیت دارد ،موضع و
راهبرد کویت در امر سیاست خارجی است .سیاست خارجی این
کشور را باید در باب چهار گزاره مورد تحلیل قرار داد -۱ :سیاست
خارجی کویت در قبال کشورهای عربی -۲سیاست خارجی کویت
در رابطه با کشــورهای منطقه غرب آسیا مانند ایران  -۳سیاست
خارجی کویت در قبال آمریکا ،اروپــا و نهادهای بینالمللی و -۴
سیاست خارجی در مورد رژیم صهیونیستی و فلسطین.
این تحلیلگر مســائل بینالملل گفت :در مورد سیاست خارجی
کویت در قبال کشورهای عربی باید توجه داشت که این امیر این
کشور و دولتمردان آن به دنبال آن هســتند تا مدلی از بیطرفی

عمان را پیادهســازی کنند .کویت عموماً از طریق ساز و کارهای
دیپلماتیک و موضع پرهیز از جنگ با مســائل روبهرو میشــود.
به عنوان مثال در پرونده محاصره قطر توســط عربستان ،امارات،
بحرین و مصر که به بحران شــورای همکاری خلیجفارس معروف
است ،شاهد آن بودیم که کویت وارد ســناریوی ریاض و ابوظبی
علیه دوحه نشد .امیر کویت در پرونده قطر بارها با طرفین گفتوگو
و دیدار کرد و اساساً تنشزدایی را در دستور کار خود قرار داد .در
قضیه یمن هم نا ِم کویــت با اکراه وارد فهرســت ائتالف عربی به
رهبری سعودیها شد و تا به امروز هم فقط یک اسم از این کشور در
معادالت وجود دارد .حتی به یاد داریم که امیر این کشور بارها برای
فروکش کردن بحران یمن با طرفین و به خصوص عربستان رایزنی
کرد .به همین دلیل معتقدم که کویت تا حد زیادی به دنبال فاصله
گرفتن از سیاست خارجی عربستان است.
چراغی افزود :سعودیها در حوزههای مختلفی با کویت اختالف
دارند که بخشی از آن به مسائل همراهی این کشور با سناریوهای
ریاض در منطقه ربط دارد و بخشی دیگر به مسائل میادین نفتی
مشترک مربوط است؛ اما امیر کویت باز هم به دنبال آن است تا از
تنش دوری کند .سیاست خارجی کویت در قبال منطقه هم تابع
همین مولفهها است.

