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روی موج کوتاه

محبوبه ولی

صنــدوق توســعه ملــی در واقع 
صندوق »ثروت ملی ایرانیان« است؛ اما 
سرنوشتی دارد پر از سوز دل و چشم تَر. 

بعد از اعالن غیررســمی پرداخت 
خسارت هواپیمای اوکراینی از صندوق 
توســعه ملی، دیروز معــاون حقوقی 
رئیس جمهوری رسما درباره استفاده 
از اعتبارات صندوق توســعه ملی برای 
جبران خســارات خانواده های داغدار 
حادثه هواپیمای اوکراینی توضیح داد. 

لعیا جنیدی در حاشــیه جلســه 
هیــأت دولــت گفت کــه »معاونت 
حقوقی مســئولیت مدنی و ارزیابی 
خسارات را به عهده داشت، چون بُعد 
کیفری و مسائل جزایی آن در مرجع 
قضایی است و ابعاد مذاکراتی را وزارت 
خارجه پیگیری می کنــد و ما درباره 
حق خانواده هــا از منظر جبران های 

مالی کار را به عهده داریم.«
بدین ترتیب تا اینجای کار مشخص 
اســت که مســئولیت عواقــب مالی 
و خســارات آن حادثه برعهده ســپاه 
نیســت و همانطور که معاون حقوقی 
رئیس جمهوری صریحــا اعالم کرده، 

این موضوع برعهده دولت است. 
او دربــاره چگونگــی پرداخت این 
خســارت ادامــه داده: »از نظر منبع 
پرداخت پیگیــری کردیــم؛ از همه 
دستگاه های مربوط و پیشنهادهایی را 
هم داده ایم و ان شاءاهلل صندوق توسعه 
ملی نیز کمک خواهد کرد. شــاید هم 
منبع جایگزین دیگری معرفی شود اما 

فعال یک فکر برای منبع این کار همین 
صندوق توسعه ملی است.«

روزگار تلخ »ثروت ایرانیان«
بدین ترتیب باز هم پای دیوار کوتاه 
صندوق توسعه ملی به میان آمد. روزنامه 
شــرق یک روز قبل تر بــه این موضوع 
پرداخته و پرسیده بود: »مگر قرار نبود 
صندوق توسعه ملی فقط وام بدهد آن 
 هم به پروژه هایی که بازگشت سرمایه 

آنها به  صورت ارزی امکان پذیر است؟«
نگاهی به آنچه در این سال ها بر سر 
صندوق توسعه ملی آمده، حاکی از این 
است که ظاهرا »قرار نانوشته ای« بر این 
صندوق حاکم است که با آن قرار نوشته 

شده در قانون متفاوت است. 
حساب ذخیره ارزی ســال 79 بنا 
نهاده شد و 10 سال بعد، در سال 1389 
صندوق توسعه ملی جایگزین آن شد. 
قرار بود حداقل 30 درصد از درآمدهای 
نفت و گاز ایران به این صندوق واریز شود 
تا به عنوان یک ثروت ماندگار حفظ شود 
و سرمایه گذاری بلندمدتی باشد برای 
کم کردن وابســتگی دولت به نفت در 

هزینه های جاری و تولید. 
قرار نبود دست دولت مدام در جیب 
این صندوق باشــد. اما حسن روحانی 
وقتی دولت را از محمــود احمدی نژاد 
تحویل گرفت، 22 مهر 1392 در مراسم 
بازگشــایی دانشــگاه ها، در دانشگاه 
تهران به برداشــت های بی رویه دولت 
احمدی نژاد از این صندوق اشــاره کرد 
و صریحا گفت که صندوق ذخیره ارزی 

کامال خالی است. 
احمد توکلی، نماینــده اصولگرای 

مجلس هم چند هفته ای بعد از روی کار 
آمدن دولت روحانــی، درباره وضعیت 
این صندوق در پایــان دولت محمود 
احمدی نژاد گفت که »حساب ذخیره 
ارزی جارو شــد.« به گفتــه او از 176 
میلیارد دالر ذخیره این صندوق، 161 
میلیارد دالر آن را دولت استفاده کرده 
بــود. از بالیای پر ســر و صدایی که آن 
زمان بر ســر این صندوق آمد، این بود 
که احمدی نژاد هیأت امنای صندوق را 
منحل و اختیارات آن را به کمیسیون 
اقتصادی دولت واگذار کرد که به گفته 
بســیاری این اقــدام جاده صاف کنی 
برای برداشــت راحت تر دولــت از این 

صندوق بود. 
اندر احواالت مظالم دیگر

در دولت روحانی اما روزگار چندان 
خوش تری بر ایــن صندوق ثروت ملی 
نگذشته است. موجودی این صندوق 
همواره محرمانه بوده اســت. مقامات 
اعداد و ارقام متفاوتی را درباره آن اعالم 
می کنند که همیشــه مبهم است. در 
ابتدای دولت روحانی غیر از خود او که 
صندوق را خالی عنوان کرده بود، از 15 
میلیارد دالر تــا 54 و نیم میلیارد دالر 

موجودی صندوق عنوان شده است.  
از مظالم دیگری که در دولت روحانی 
بر صندوق ثروت ایرانیان رفت، این بود 
که ریاستش به مدیری سپرده شد که 
پاکدستی او با شک و شبهه بسیار همراه 
بود. در خــرداد 95، وقتی فیش های 
حقوقی نجومی منتشــر شــد، فیش 
حقوقی صفدر حســینی، رئیس وقت 
صندوق توســعه ملی نیز در میان آنها 

بود که نشان می داد ماهانه 57 میلیون و 
400 هزار تومان حقوق دریافت می کند 
با مزایای عجیب و غریبی مانند کمک 
هزینــه ورزش، خرید کتــاب و اوقات 
فراغت فرزندان! گذشــته از واگذاری 
ریاست صندوق ثروت ایران به چنین 
مدیری، برداشــت ها از این صندوق در 
این سال ها نیز بسیار بوده است. تحریم و 
کرونا کشور را با بحران مالی مواجه کرده 
و از این رو دســت دولت مدام در جیب 

صندوق توسعه ملی است. 
هنوز حرف و حدیث ها بر سر آن یک 
میلیارد یورویی که دولت با اجازه رهبری 
برای مبارزه با کرونا، از صندوق توسعه 
ملی برداشــت کرده و جنجال ها بر سر 
چگونگی هزینه کــرد آن ادامه دارد که 
حال خبر برداشــت 200 میلیون یورو 
برای پرداخت خســارت بــه خانواده 
جانباختگان هواپیمای اوکراینی رسیده 
اســت. این درحالی است که سال قبل 

هم 200 میلیون یورو بــرای حمله به 
پایگاه عین االسد و پروژه انتقام سخت 
از آمریکا در پاسخ به ترور سردار شهید 
قاسم سلیمانی، از صندوق توسعه ملی 

به سپاه قدس اختصاص یافت.
امیدی به بیمه ها نیست

علی القاعده خسارات چنین حوادثی 
از طریق بیمه ها باید پرداخت شود اما 
بیمه مرکزی ایران همان زمان، یعنی 
مدتی پس از وقــوع حادثه اعالم کرد با 
توجه به اینکه شرکت های بیمه اوکراینی 
این هواپیما را بیمه کــرده بودند، اگر 
هواپیما سقوط می کرد، این شرکت ها 
مسئول پرداخت خســارت بودند اما 
اکنون با توجه به اینکه هواپیما به اشتباه 
مورد هدف نیروهای پدافندی ایران قرار 
گرفته، شــرایط متفاوت است و دولت 

ایران باید خسارت را بپردازد.
از سوی دیگر مســافران هواپیما از 
سوی یک شرکت ایرانی، بیمه مسافر 
بودند که آن هم با توجه به اینکه هواپیما 
از مرز خارج نشده بود، شرکت مذکور زیر 

بار پرداخت خسارت نرفت. 
گذشــته از این هــا بســیاری از 
کارشناسان اقتصادی تصریح می کنند 
که شــرکت های بیمه در ایران توانایی 

پرداخت این مبلغ را ندارند. 
 افزایش 53 درصدی 

برداشت از صندوق توسعه
مبلغ خســارت برآورد شده 200 
میلیون یورو اســت که محل تامینش 
نیز تا اینجای کار صندوق توسعه ملی 
است. گفته می شود که بر اساس الیحه 
پیشنهادی ســازمان برنامه و بودجه 
برای برداشت از صندوق توسعه ملی در 
بودجه 1400، برداشت از این صندوق تا 

53 درصد افزایش یافته است. 
در رســانه ها آمده است: »براساس 
الیحه بودجه پیشنهادی به دولت اجازه 
داده می شود تا سقف 112 میلیون یورو 
برای اجرای وظایف حاکمیتی-طرح 
منظومه، تا ســقف 125 میلیون یورو 
برای پرداخت حق عضویت در مجامع 
بین المللی، تا سقف 200 میلیون یورو 
برای پرداخت خسارت بابت هواپیمای 
اوکراینی، تا ســقف 50 میلیون یورو 
برای وزارت علوم، تحقیقات و فناوری 
و تا ســقف یک میلیارد یورو نیز برای 
هزینه های مربوط به مدیریت و مقابله 
با شیوع کرونا برداشت کند که بخشی 
از این اعتبارات صرفا هزینه ای است و 

قابلیت بازگشت به صندوق را ندارد.«
سهم سپاه؟

دربــاره هواپیمــای اوکراینی اما 
موضوعی که به شدت مورد انتقاد قرار 

گرفته این است که با توجه به مسئولیت 
مستقیم و مشخص سپاه در آن حادثه، 
چرا غرامت آن باید از صندوق توسعه 
ملی پرداخت شود؟ مصطفی تاجزاده 
دیروز در همین ارتباط نوشت: »ارائه 
گزارش دقیقی از علل شلیک موشک 
به هواپیمای اوکراینــی و علت  پرواز 
ممنوع نشدن آسمان ایران در آن شب 
و نیز برکناری و محاکمــه متخلفان 
الزم است. همچنین پرداخت غرامت 
بــه خانواده های قربانیــان فاجعه، نه 
از صندوق توســعه ملی کــه از منابع 
 سپاه و شرکت های ســودآور آن باید 

تامین شود.«
از ســوی خانواده جانباختگان آن 
حادثه نیز واکنش های مشابهی صورت 
گرفته اســت. آنها صریحــا پرداخت 
خسارت از صندوق توسعه ملی را خرج 

کردن از جیب ملت عنوان کرده اند.
جنیــدی، معــاون حقوقــی 
رئیس جمهوری امــا در واکنش به این 
انتقــادات گفته اســت: »زمانی پیش 
می آید کــه یک فــرد مرتکب تخلف 
می شود، اما فرد که نمی تواند این منابع 
را تأمین کند. پس مــآالً از منابعی که 
به دستگاه ها اختصاص داده می شود، 
اســتفاده می شــود و حتی اگر شیوه 
پرداخت غرامت را دستگاهی هم بکنیم 
این منابع به دستگاه ها اختصاص داده 
می شود. بنابراین از این منظر هم باید 
به آن توجه کرد. حــال اینکه جزئیات 
بودجه ای آن چگونه باشــد را مراجع 
تخصصی بودجه  باید بررسی اش کنند.«

البته به نظر نمی رسد پاسخ معاون 
حقوقی رئیس جمهوری برای منتقدان 
قانع کننده باشد. گذشته از این اما باید 
گفت اگر رویه برداشت از صندوق توسعه 
ملی به همین منوال پیش برود در واقع، 
صندوق ثروتی که پیش تر جارو شــده 

بود، یک بار دیگر جارو خواهد شد. 

به بهانه اعالم محل پرداخت غرامت هواپیمای اوکراینی؛

دیوار کوتاه صندوقی که قرار بود ثروت »ملی« باشد

خبر

یک نماینده مجلس در پاسخ به این پرسش که 
آیا ورود نظامیان به انتخابات ریاست جمهوری، 
با ســخنان امام)ره( مبنی بر ضرورت عدم ورود 
نظامیــان به سیاســت تضادی نــدارد، گفت: 
متاسفانه برخی ســخنان امام)ره( را آن طوری 
که دوست دارند، تعبیر و تفسیر می کنند. منظور 
امام)ره( این نبود که افــراد نظامی نمی توانند 
نامزد بشوند یا برخی موضوعاتی که بعضا از زبان 

برخی ها می شنویم. 
ابراهیم عزیزی دربــاره نامزدی چهره های 
نظامی در انتخابات ریاســت جمهوری 1400، 
در گفتگو با انتخاب افزود: فراموش نکنید که یک 
رییس جمهور نظامی به معنای آن نیســت که 

دولت یا حکومت نظامی شود.
وی گفت: ما اگر به تاریخ نگاه کنیم و جهان 
امروز را ببینیم، متوجه خواهیم شد بسیاری از 

کشورهایی که موفق بودند از گزینه های منضبط 
و با دســیپلین و نظامی در امور اجرایی و سایر 
موضوعات اســتفاده کردند و لذا این نمی تواند 

مسئله نگران کننده ای باشد.
این نماینده مجلــس با بیــان اینکه آقای 
روحانی هفت ســال اســت کــه می گوید من 
سرهنگ نیستم و حقوق دانم ولی در این هفت 
سال چه گلی به سر این مملکت زده است، ادامه 

داد: بزرگترین مشکالت امروز کشور ما ساخته 
دست همان کسی است که با افتخار می گفت من 
سرهنگ نیستم و حقوق دان هستم. این در حالی 
است که افراد نظامی با توجه به سوابق تشکیالتی 
و انضباطی خودشــان می توانند نظم بهتری به 

مدیریت امور بدهند.
نظامیان مذاکره را بهتر بلد هستند

این عضو کمیســیون امنیت ملی و سیاست 
خارجه در پاسخ به این پرسش که آیا یک چهره 
نظامی می تواند در عرصه سیاسی و اقتصادی یا 
سیاست خارجه موفق باشد، گفت: قطعا از خیلی 
از افرادی که ادعای آن را دارند، بهتر خواهند بود. 

نظامیان بهتر مذاکره را بلد هســتند، چراکه با 
شــجاعت و اقتدار و عزت پای میز می نشینند و 

ترس و لرزی ندارند.

ابراهیم عزیزی:

منظور امام این نبود که نظامی ها نمی توانند نامزد شوند 
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شرمن:
احیای برجام کار ساده ای نیست

مذاکره کننده ارشد پیشین وزارت امور خارجه 
آمریکا توضیحاتی در مورد برجام ارائه کرد. وندی 
شرمن گفت: توافق هسته ای برای برنامه هسته ای 
ایران اســت؛ ما معتقدیم اگر ایران سالح هسته ای 
داشته باشد می تواند با ما و متحدان مان در منطقه 
مقابله کند و ما در وضع  بدی قــرار می گیریم. وی 
افزود: این توافق مربوط به موضوع موشکی نیست. 
ما باید از این توافق برای مقابلــه با رفتارهای ایران 
استفاده کنیم. اکنون زمان نسبت به سال 2015 
متفاوت است و شرایط عوض شده است. امید دارم 
بایدن با کشــورهای اروپایی برای نجات برجام هم 
فکری کند و این اتفاق رخ دهد.اما احیای برجام کار 

ساده ای نیست. 
    

واعظی: 
مذاکرات جدیدی برای برجام 

صورت نخواهد گرفت
محمود واعظی، رئیس دفتر رئیس جمهور با بیان 
اینکه مذاکرات برجام  قبال انجام شده و مراحل خود را 
طی کرده است، گفت: مذاکرات جدیدی برای برجام 
صورت نمی گیرد. مذاکرات برجام  قبال انجام شده و 
مراحل خود را طی کرده است. آمریکا به تعهدات خود 
عمل نکرده و مهم ترین شرط ما این است که تعهدات 
کشورها باید در برجام برای همه محترم شمرده شود. 
وی همچنین اظهار کرد: بر داشت از دولت بایدن بر 
اساس اظهارات افراد احتمالی در کابینه بایدن بوده و 

این بر بازار دالر و  سکه اثر گذاشته است.
    

احمدی بیغش:
امید دولتمردان به دوستی 
»بایدن« و »ظریف« است

محمود احمدی بیغش، عضو کمیسیون امنیت 
ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسالمی در 
جلسه علنی دیروز مجلس گفت: در شرایط فعلی، 
دولتی ها به دولت جدید آمریکا و دوستی »بایدن« 
و »ظریف« امید بســته اند که امیدواریم این امید، 
ناامید شود. وی با بیان اینکه مردم اجازه نمی دهند 
بالهای گذشته سر آنان بیاید، افزود: با توجه به اینکه 
در آستانه پایان عمر دولت دوازدهم هستیم و برخی 
از مسئوالن و بستگان آنان به حق مردم و بیت المال 
خیانت کرده اند، الزم است دستگاه قضا با هوشیاری 
کامل آنان را رصد کند و نسبت به ممنوع الخروجی 

آنان اقدام کند.
    

باالخره یک نماینده به عضویت 
ستاد ملی مقابله با کرونا درآمد

با توافــق محمدباقر قالیبــاف، رئیس مجلس 
شورای اسالمی و حسن روحانی، رئیس جمهوری، 
سیدامیرحسین قاضی زاده هاشمی، نائب رییس اول 
مجلس شورای اسالمی به عضویت ستاد ملی مقابله با 
کرونا درآمد. گفتنی است پیش از این عدم حضور یک 
نماینده از مجلس شورای اسالمی در ستاد ملی مقابله 
با کرونا، به شدت از سوی نمایندگان مورد انتقاد قرار 
گرفته بود تا جایی که منجر به نگارش نامه از سوی 
قالیباف به مقام معظم رهبری در این خصوص شد. 

    
وکیل مدافع احمدرضا جاللی:

امیدوار نیستیم که حکم اعدام 
موکلم نقض شود

زینب طاهری، وکیل مدافع احمدرضا جاللی 
به ایلنا گفــت: »آقای جاللی ســال 95 به اتهام 
افســاد فی االرض بازداشت شــد و حکم اعدام 
توسط قاضی صلواتی صادر و در دیوان عالی کشور 
تأیید شد و سه مرتبه اعاده دادرسی دادیم که رد 
شد و موکلم در حال حاضر با حکم قطعی اعدام در 
زندان است.« وی افزود: »امیدوار نیستیم که این 
حکم نقض شود. من سه مرتبه درخواست اعاده 
دادرسی دادم اگر راهکاری برای نقض این حکم 
وجود داشت، این اتفاق تاکنون می افتاد.« گفتنی 
است جاللی به اتهام جاسوسی و ارتباط با دولت 

متخاصم دستگیر شده بود.
    

امارات صدور ویزا برای ایرانی ها 
را متوقف کرد

امارات متحده عربی صــدور روادید برای 
13 کشور با اکثریت مســلمان از جمله ایران 
را متوقف کرد. طبق ســندی که یک منطقه 
تجاری دولتی امارات متحده عربی ارائه کرده 
است، این کشور صدور روادید برای شهروندان 
13 کشور را که اکثرا مسلمان هستند از جمله 
ایران، سوریه و سومالی متوقف کرده است. این 
سند که برای شرکت های فعال در این منطقه 
تجاری ارسال شده،  شــامل بخشنامه ای در 
زمینه مهاجــرت بود که از تاریــخ 18 نوامبر 

اجرایی شده است.

مصطفی تاجزاده می گوید: 
»پرداخت غرامت به 

خانواده های قربانیان 
فاجعه، نه از صندوق توسعه 

ملی که از منابع سپاه و 
شرکت های سودآور آن 

باید تامین شود.« خانواده 
جانباختگان آن حادثه نیز 
صراحتا پرداخت خسارت 

از صندوق توسعه ملی را 
خرج کردن از جیب ملت 

عنوان کرده اند

پس از برداشت یک میلیارد 
یورویی از صندوق توسعه 
ملی برای مبارزه با کرونا، 

معاون حقوقی دولت اکنون 
می گوید که خسارت 

هواپیمای اوکراینی نیز 
از این صندوق پرداخت 
خواهد شد؛ باز هم پای 

دیوار کوتاه صندوق توسعه 
ملی به میان آمده است

رئیس جمهور پیشین آمریکا گفت: بایدن به  سرعت به توافق 
هسته ای ایران برمی گردد؛ هرچند آسیب هایی وارد  شده که 

موجب می شود تغییر این وضعیت برای ما زمان ببرد. 
باراک اوباما در گفت وگویی با روزنامه واشنگتن پست درباره 
تجدیدنظر در سیاست های آمریکا به  ویژه در زمینه بازگشت 
به توافق ها و معاهده های بین المللی از جمله توافق هسته ای، 
تصریح کرد: به نظرم مهم است بدانیم اعتمادی که متحدانمان 
و تمام جهان به رهبری آمریکا داشــت یک شبه بازگردانده 

نخواهد شد.

اوباما ادامه داد: آسیب هایی وارد شده است که به دلیل آن ها 
تغییر این وضعیت برای ما زمان خواهد برد، اما شکی نیست که 
جو بایدن افراد مناسب را برای آن به کار گرفته و من مطمئنم 
که از پس آن برخواهند آمد، اما ممکن اســت در مدت زمان 

کوتاهی اتفاق نیفتد. 
او ضمن تمجید از تیم سیاســت خارجی آمریکا از جمله 
انتخاب آنتونــی بلینکن، اظهار داشــت: آنتونی بلینکن که 
رئیس جمهوری منتخب به عنوان وزیر خارجه خود برگزیده 
است، فردی »برجسته« و »یک دیپلمات ماهر« و »مورد توجه 

در سراسر جهان« است. آن ها از دیدن افرادی، چون تونی که در 
کنفرانس های مختلف در سراسر جهان بوده و برای بازگشت 
رهبری سنتی که ایاالت متحده ایفای نقش داشته است، بسیار 

راحت و خوشحال خواهند شد. شــما در حال تحقق تیمی 
هستید که من به آن اطمینان زیادی دارم.

»جو بایدن« نامزد حزب دموکرات که طبق برآورد رسانه ها 
پیروز انتخابات آمریکا اعالم شده شــامگاه دوشنبه »تونی 
بلینکن« را وزیر خارجه و »جیک سالیوان« را به عنوان مشاور 
امنیت ملی دولت آینده این کشور معرفی کرد. بلینکن در طول 
سه دهه اخیر سمت های ارشد سیاست خارجی در دو دولت 
آمریکا داشــته که متاخرترین آن ها قائم مقام وزیر خارجه و 
دیپلمات شماره دوی آمریکا بین سال های 2015 تا 2017 
در دولت اوباما بوده اســت. او نقش بسیار مهمی در مذاکرات 
هسته ای 1+5 داشت به نحوی که از بلینکن به  عنوان یکی از 

معماران برجام یاد می کنند.

پیش بینی اوباما از آینده توافق هسته ای: 

بایدن به  سرعت به برجام برمی گردد


