
مختصات بودجه 99 در جلسه سران قوا 
بررسی شد

جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران سه قوه 
با حضور اعضاء و سران سه قوه تشکیل شد.

در این جلس��ه پس از گزارش رئیس سازمان برنامه و 
بودجه کش��ور، مختصات بودجه سال 1399 ، منابعی 
درآم��دی و مص��ارف هزینه ای و تاثی��رات اصالحات 
ساختاری بودجه بر بودجه سال 1399 ، مورد بحث و 

تبادل نظر اعضا قرار گرفت.

اطالعیه وزارت اطالعات درباره شبکه 
ماهواره ای ایران اینترنشنال

وزارت اطالع��ات درب��اره عوام��ل وابس��ته به ش��بکه 
ماهواره ای ایران اینترنشنال اطالعیه ای صادر کرد.

متن اطالعیه وزارت اطالعات به این شرح است.
ش��بکه ماهواره ای ایران اینترنشنال که با بودجه های 
کالن تخصیص یافته از س��وی رژیم سعودی تاسیس 
و مج��وز فعالی��ت در انگلیس را اخذ نم��وده؛ پس از 
وقوع حوادث روزهای اخیر، همانند شبکه بی بی سی 
فارس��ی در جریان فتنه س��ال 88 ، از همان س��اعات 
اولیه با فرمان اغتش��اش و آتش  وارد صحنه ش��ده و 
ب��ر تحریک مخاطبی��ن و بزرگنمایی بحران درمناطق 

مختلف کشور متمرکز گردید.
س��ربازان گمنام امام زمان )ع��ج( در وزارت اطالعات، 
در جری��ان کنترل و مدیری��ت اطالعاتی بحران؛ کلیه 
تح��رکات و اقدامات این ش��بکه، مدی��ران، مجریان و 
کارشناس��ان و به ویژه ارتباطات با عناصر داخل کشور 
را م��ورد رص��د و کنترل اطالعاتی ق��رار داده و ضمن 
شناس��ایی افرادی که اقدام به ارسال اطالعات به این 
شبکه می نمودند و کس��انی که مجری دستورات آن 
ش��بکه در به آتش کش��یدن اموال عموی و شخصی 
مردم در استان های مختلف کشور بودند، حین اجرای 
دستورات شبکه مذکور برای تشدید اغتشاشات و آتش 

زدن اماکن؛ شناسایی و دستگیر نموده است.
وزارت اطالع��ات ج.ا.ا قاطعان��ه اقدامات این ش��بکه و 
کارکن��ان آن را مصداق همکاری با دش��منان ج.ا.ا در 
اقدامات تروریس��تی دانس��ته و بر همین اساس؛ حکم 
ممن��وع المعاملگی و توقی��ف کلیه ام��وال کارکنان و 
مرتبطین آن در داخل کش��ور توس��ط ق��وه ی محترم 
قضائی��ه صادر گردید و مورد تعقیب بین الملل نیز قرار 
خواهند گرفت تا درس عبرتی باش��د برای کسانی که 
در خدمت به بیگانگان و خیانت به کش��ور، آتش زدن 
ب��ه اموال مردم را افتخاری ب��رای خود می دانند. البته 
آن دسته از کارکنان ش��بکه ها که ضمن ابراز ندامت، 
همکاری خود را با شبکه های ماهواره ای متوقف نمایند 

، مشمول عفو و رافت اسالمی قرار خواهند گرفت.

اخبار

برخی مسئوالن کشور آمادگی مقابله با فتنه اخیر را نداشتند
عضو فراکس��یون والیی مجلس با اش��ارهخ به این که برخی مس��ئوالن کش��ور 
آمادگی مقابله با فتنه اخیر را نداشتند،گفت: این افراد به هشدارهای رهبرانقالب 

درخصوص فتنه های دشمن بی توجهی کردند.
محمدعلی پورمختار با اشاره به هشدارهای اخیر مقام معظم رهبری به مسئوالن 
کش��ور مبنی بر اینکه بزرگترین لطمه به کش��ور، سلب امنیت است اظهارداشت: 
مقام معظم رهبری همواره هش��دارهای الزم را به مسئوالن می دهند تا توطئه های 
دش��منان به جایی نرسد  و این هشدارها حاکی از عمق بصیرت ایشان و شناخت دقیق 
رهبر معظم انقالب از مسائل منطقه ای و بین المللی و توطئه هایی است که دشمنان در 
حال طراحی علیه جمهوری اسالمی ایران هستند. وی از نوع مدیریت دولت در ماجرای 
بنزین انتقاد کرد و گفت: به اعتقاد همه نخبگان سیاس��ی و مردم، دولت، تدبیر الزم را 

در زمینه اطالع رسانی این موضوع انجام نداد.  مهر

تذکر انتخاباتی یک نماینده مجلس به وزیر کشور
سید جواد ابطحی با بیان اینکه طی یک سال و نیم گذشته حدود 300 فرماندار، 
14 اس��تاندار و تعدادی از بخشداران تغییر کرده اند، گفت: عالوه بر این، وزارت 
کش��ور اقداماتی انجام داده که بیانگر این است که این وزارتخانه وارد مهندسی 

انتخابات شده است.
نماینده مردم خمینی ش��هر در مجل��س با بیان اینکه طب��ق گزارش هایی که به 
ما رس��یده، اشخاصی را به عنوان بازرس س��تاد انتخابات انتخاب کرده اند که سوابق 
افراط��ی حمایت از ی��ک جناح خاص را دارند، افزود: امیدواری��م در گزینش هیئت های 
اجرای��ی و هیئت های معتمدی��ن دخالت نکنند، معموال معتمدین را از رؤس��ای ادارات 

انتخاب می کنند.
وی یادآور ش��د: بنده در این زمینه طی تذکری کتبی در جلس��ه علنی به وزیر کش��ور 

هشدار داده ام که امیدوارم وی به این موضوع رسیدگی کند.  تسنیم

انتقادات فراوان مردم از عدم دریافت یارانه معیشتی
عضو هیأت رئیسه مجلس با اشاره به انتقادات فراوان مردم از عدم دریافت یارانه 
معیشتی گفت: کمیسیون برنامه و بودجه مجلس مسئول رسیدگی به شفافیت 

درآمدهای دولت از افزایش نرخ بنزین است.
احمد امیرآبادی با اش��اره به دریافت حجم زی��ادی پیامک مردمی در انتقاد به 
عدم دریافت یارانه معیش��تی گفت: تمامی ای��ن پیامک ها را به تلفن همراه آقای 
ایزدی رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل س��ازمان هدفمند س��ازی یارانه ها ارس��ال 
می کنم.  وی اظهار داش��ت: کمیس��یون برنامه و بودجه مجلس مس��ئول رس��یدگی به 
شفافیت درآمدهای دولت از افزایش نرخ بنزین است.  از روز جمعه 17 آبان ماه گذشته، 
دول��ت با اجرای طرحی در قالب هدفمند ک��ردن یارانه ها، نرخ هر لیتر بنزین را افزایش 
داده و سهمیه بندی را آغاز کرد؛ بر همین اساس هر لیتر بنزین سهیمه ایی 1500 تومان 

و بنزین غیرسهمیه ایی )آزاد( 3 هزار تومان شد.  فارس

با حضور امیر دریادار »حس��ین خان��زادی« فرمانده نداجا در 
س��تاد فرماندهی این نیرو از جدیدترین دس��تاوردهای نیروی 

دریایی ارتش رونمایی شد.
همزم��ان با هفت��ه نیروی دریای��ی ارتش در مراس��می که با 
حضور امیر دریادار »حسین خانزادی« فرمانده نداجا در ستاد 
فرمانده��ی این نیرو برگزار ش��د از جدیدترین دس��تاوردهای 

نیروی دریایی ارتش رونمایی شد.

پروژه پهپاد دریاپایه پلیکان ۲
»پهپ��اد دریاپایه پلیکان ۲« با توانای��ی نفوذ در عمق، توانایی 

ماموریت های گشت و شناسایی را دارد.
این پهپاد با اس��تفاده از چهار موت��ور عمود پرواز و یک موتور 
پیش��ران پر قدرت توانایی نشست و برخاست عمودی از روی 

شناور در حال حرکت را دارد.
پرنده در ابتدا با استفاده از چهار موتور همزمان شده خود که 
به صورت عمود پرواز اس��ت از ش��ناور جدا می ش��ود و پس از 
آن با اس��تفاده از الگوی خودکار طراحی شده در سامانه پرواز 
خودکار، طی فرآیند محاس��به شده بدون برهم خوردن تعادل 
و سقوط ناگهانی پرنده وارد فاز کروز یا حرکت افقی می شود. 
این فرآیند در هنگام برگشت پرواز از ماموریت شناسایی خود 

و نشستن بر روی کشتی بالعکس اجرا می شود.
یکی دیگر از وجوه تمایز این پهپاد ش��ناوری مثبت و مقاومت 
آن در برابر نفوذ پذیری در هنگام فرود بر س��طح آب است که 
ب��ه این پرونده این امکان را می دهد تا در ش��رایط اضطراری 

بدون آسیب بر روی آب فرود آمده و بازیافت شود.
عملکرد بی بدیل این س��امانه بدون سرنشین در انجام عملیات 
خ��ودکار و در ش��رایط نامتعارفی که پرنده های با سرنش��ین 
ق��ادر به انجام ماموریت نباش��ند و همچنین ع��دم نیاز آن به 
تاسیس��ات و زیرس��اخت های گس��ترده و پرهزینه جهت بهره 
برداری، نیروی دریایی ارتش جمهوری اسالمی ایران را بر آن 
داشت تا از این پرنده در راس��تای انجام ماموریت های محوله 
خود در یگان های ش��ناور و آب های دوردس��ت تحت کنترل 

عملیاتی خود استفاده کند.
پهپاد پلیکان ۲ آزمایش های میدانیHAT و SAT خود را با 

موفقیت به پایان رسانده است.

مین دریای صدف ۲
ماموری��ت اصلی دریایی صدف۲، انجام عملیات پدافندی علیه 

شناورهای سطحی و زیر سطحی دشمن است.
ای��ن مین، از جمله مین های تماس��ی ب��وده و در عمق کم و 

آب های عمیق در پایین تر از سطح آب قرار می گیرد.
می��ن ص��دف ۲ دارای دو نیمک��ره آهنی ب��وده و دارای چهار 
ش��اخک بر روی نیم دایره باالیی و م��وارد ناریه به وزن 1۲0 

کیلوگرم در نیمکره پایینی است.
حداکثر عمق قابل اس��تفاده مین ص��دف ۲ در دریا 100 متر 

است ضمن اینکه ماسوره این مین مکانیکی است.
در راس��تای ارتقای این مین، نس��بت به اضافه کردن سنسور 
ه��ای صوتی و مغناطیس��ی جهت کاربرد بهت��ر در مواجهه با 

شناورهای دشمن اقدامات اولیه آغاز شده است.

بمب هدایت شونده برد بلند باالبان
بمب هدایت شونده برد بلند باالبان یک بمب هوشمند و  دارای 

بال های تاشو است.
بمب باالب��ان جهت افزای��ش دقت، افزایش ب��رد و همچنین 

سیستم های مبتنی بر INS, GPS, GLONASS است.
عملک��رد بمب باالبان به این صورت اس��ت که مختصات نقطه 
هدف بر روی کامپیوتر پرواز بمب لود می ش��ود و خلبان پس 
از رس��یدن به نقطه رهایی اقدام به رهاسازی بمب می کند و 
بمی با بالک های کنترلی خود، اصالح مس��یر کرده و به سمت 
هدف حرکت می کند. دقت اصابت این بمب  تا ش��عاع 30 متر 
اس��ت. بمب باالبان قابلیت حمل توس��ط پهپاد کرار را دارد و 
تعداد بال های آن دو عدد و بالک های آن نیز چهار عدد است. 
وزن س��رجنگی این بمب 41 کیلوگ��رم و وزن بمب کامل آن 
1۲8 کیلوگرم اس��ت. نوع ماده س��رجنگی این بمب برد بلند 

H6 است.

پروژه سورن
در ح��ال حاض��ر تمامی س��امانه های موقعیت ی��اب زمینی و 
دریایی به منظور تعیین مختصات دقیق خود نیازمند استفاده 
از ماهواره ها هس��تند که در فضای باالی جو زمین اس��تقرار 
دارند. برای تعیین موقعیت شناورهایی که در زیر دریا حرکت 
می کنند اس��تفاده از این سیس��تم ها با توج��ه به اینکه امواج 
الکترومغناطی��س توانای��ی نفوذ در عمق دری��ا را ندارند عماًل 

غیرممکن است.
»آی اِن اس« ی��ک س��امانه کم��ک ناوبری اس��ت که وظیفه 
موقعیت یاب��ی لحظه ای زیردریایی را برعه��ده دارد. این واحد 
داده ه��ای مورد نی��از جهت تعیین موقعی��ت زوایا و همچنین 
سرعت ها را در س��ه محور از سنسورهای اینرسی نصب شده 
در داخ��ل خ��ود جمع آوری ک��رده و با تجزی��ه و تحلیل این 
داده ه��ا موقعیت های لحظه ای وضعیت تعادل و راه یگان را در 
هر زمان به دس��ت می آورد. پروژه سورن با موضوع طراحی و 
س��اخت واحد آی اِن اس است که با تکنولوژی روز دنیا ساخته 
ش��ده و بدون نیاز به جی پی اس موقعیت زیردریایی به همراه 

وضعیت تعادل آن را با خطای کم ارائه می کند.
این سیس��تم به علت قیمت و تکنولوژی بسیار باالی آن فقط 
توس��ط چند کشور بس��یار محدود تولید می ش��ود و قباًل به 
روی هیچ یک از یگان های نداجا نصب نبوده اس��ت. از این رو 
ب��ا توجه به نیاز نیروی دریایی به یک س��امانه تعیین موقعیت 
دقیق و همچنین طراحی و س��اخت س��امانه های پیشرفته به 
روی یگان های زیرس��طحی و نیاز این سیس��تم ها به اطالعات 
دیجیت��ال و دقی��ق ی��گان خ��ودی، موضوع ط��ی یک طرح 

تحقیقاتی به انجام رسید.
 ای��ن پروژه پس از نصب به روی یگان های زیرس��طحی این 
قابلیت ه��ا را خواه��د داش��ت که زمانی که زی��ر دریایی در 
عمق قرار گرفت��ه و هیچ گونه ارتباطی با فضای آزاد ندارد، 
اوال راه ی��گان را به طور دقیق ارائ��ه می کند، دوما موقعیت 
 YAW، زیردریای��ی را در زی��ر آب تعیین می کند، س��وما
PITCH و ROLL زی��ر دریای��ی را زی��ر آب تعیین کند 
و چهارما اطالعات مورد نیاز را برای س��امانه س��الح ارسال 

نمای��د.    می�زان

 برای مردم
باور بی اطالعی روحانی سخت است

ادامه از صفحه اول
آقای روحانی گفته اس��ت که به شورای امنیت کشور 
گفته بودم در صدا و س��یما کاره��ای تبلیغاتی اجرای 
این طرح را انجام دهید و هر ش��بی که مناسب بود آن 

را اجرایی کنید.
آیا پیش از اجرای طرح، صدا و سیما کارهای تبلیغاتی 

در این زمینه انجام داده بود؟
هی��چ برنام��ه ای از صدا و س��یما در این زمینه پخش 
نشد و هیچگونه زمینه سازی صورت نگرفت. دلیل این 

اقدام چیست؟
آقای ربیعی س��خنگوی دولت پ��س از اجرای طرح در 
نشست خبری گفت؛ آقای روحانی رئیس جمهور خود 
را ف��دای مردم کرد. در حالی که رهبر معظم انقالب در 
جلسه درس خارج فقه، تبعات منفی این طرح را به جان 
خریدند و اگر ایش��ان به این موضوع ورود نکرده بودند، 

قطعاً فتنه آبان 98 به این زودی خاموش نمی شد.
پذیرش اش��تباه از س��وی دولت و عذرخواهی از مردم 
ش��اید اندکی از ناخرس��ندی آنها بکاهد اما نمی تواند 
اعتم��اد از دس��ت رفت��ه را بازگرداند. در ای��ن میدان، 
دولت��ی که وعده داده ب��ود از افزایش قیمت ها پس از 
اجرای طرح بنزینی جلوگیری می کند، دچار درد وعده 
های پیشین شده است، وعده هایی که قرار بود، اوضاع 
اقتصادی، معیشتی، آب و هوا، محیط زیست و بسیاری 
وعده ه��ای دیگر را بهبود بخش��د و حال آنها را خوش 
کن��د. به نظر می رس��د، دولت محت��رم از مردم فاصله 
گرفته و از شرایط آنها اطالع الزم و کافی ندارد، برجام 
6 سال است که دولت را سرگرم خود کرده و هنوز هم 
از آن دست بردار نیست، این کشور در این 6 سال هر 

چه می کشد از برجام است.
م��ردم خود بس��اط فتن��ه را جمع کردن��د و نیروهای 
انتظام��ی و امنیتی نیز در ای��ن راه جان دادند، که اگر 
هوش��یاری مردم و درایت و تدبیر رهبری نبود ش��اید 
سرنوش��ت دولت به گونه دیگری رقم می خورد. کمی 
در میان مردم بودن، با رس��انه های کشور انس داشتن 
و کارشناس��ان و تحلیل گران دلسوز را تحویل گرفتن 

می تواند راهگشا باشد.

سرمقاله

 از »پهپاد پلیکان۲« تا »مین دریایی صدف«

روایت کریمی از جلسه مجلس پیش از گرانی بنزین
 الریجانی: راهکار تامین بودجه سال آینده 

اصالح قیمت بنزین است
عضو فراکس��یون نمایندگان والیی مجلس گف��ت: الریجانی پیش از گرانی بنزین به نمایندگان گفت 
»یکی از راهکارهای تأمین منابع مورد نیاز برای بودجه سال آینده، می تواند اصالح قیمت حامل های 

انرژی باشد.«
عل��ی اکبر کریمی، با اش��اره به اظهارات اخیر جنی��دی معاون حقوقی رئیس جمه��ور مبنی بر اینکه 
نمایندگان از گرانی بنزین مطلع بودند،گفت: همان طور که برخی از نمایندگان بارها مطرح کرده اند، ما 
هیچ اطالعی از اصالح قیمت بنزین پیش از اعالم رس��می آن نداش��تیم. وی متذکر شد: تنها موضوعی 
که در مجلس اتفاق افتاد، آن بود که یک هفته قبل از گرانی بنزین، جلسه ای غیرعلنی برگزار کردیم و 
رئیس مجلس حدود نیم ساعت با نمایندگان درباره مسائل مختلف به ویژه موضوعات منطقه و مسائل 
بین المللی بحث و تبادل نظر کرد. عضو کمیس��یون اقتصادی مجلس افزود: همچنین آقای الریجانی 
در آن جلس��ه مباحثی پیرامون مس��ائل کالن بودجه در سال 99 مطرح کرد و اشاره ای گذرا هم به این 
موضوع داش��ت که یکی از راهکارهای تأمین منابع مورد نیاز برای بودجه س��ال آینده، می تواند اصالح 

قیمت حامل های انرژی باشد که در آن جلسه هم بسیاری از نمایندگان مخالفت خود را اعالم کردند.
کریمی تأکید کرد: رئیس مجلس شورای اسالمی در آن جلسه هیچ اشاره ای به تهیه طرح مشخصی 
برای اصالح قیمت بنزین و چارچوب طرح به نمایندگان ارائه نکرد و ادعای برخی افراد مبنی بر اینکه 

نمایندگان در جریان این طرح بودند، کذب محض است.
وی درب��اره راه��کار فوری برای تنظیم بازار و کنترل قیمت ها، تصریح ک��رد: دولت باید آثار روانی و 

واقعی گرانی بنزین روی قیمت سایر کاالها و خدمات را مدیریت و کنترل کند.  مهر

س��خنگوی کمیس��یون امنیت ملی مجلس، 
گفت: اگ��ر مردم احس��اس کنن��د مجریان 
انتخابات می خواهند انتخابات را مهندس��ی 
کنند طبیعی است شاهد مشارکت حداکثری 

نخواهیم بود.
سیدحس��ین نقوی حس��ینی نماینده مردم 
ورامین در مجلس ش��ورای اسالمی با اشاره 
به اظهارنظ��ر اخیر مع��اون پارلمانی رئیس 
جمهور، گفت: دولت و به ویژه وزارت کش��ور 
مجری انتخابات هس��تند و طبق قانون همه 
مجری��ان انتخاب��ات باید بی طرف باش��ند تا 
یک انتخاب سالم برگزار ش��ود؛ البته دولت 
باید از تش��کیل جمعی از وکیل الدوله ها هم 
خودداری کند، نه اینکه خودش این موضوع 
را دام��ن بزند. وی افزود: ب��ه طور طبیعی و 
بر اس��اس قانون دولت و مجری��ان انتخابات 
نباید یک موضع انتخاباتی داش��ته باش��ند و 
اگر فرد یا افرادی و یا دستگاه هایی بخواهند 

در انتخابات ورود پیدا کنند و لیست حامیان 
دولت و از این قبیل حرکت ها داش��ته باشند 
قطع��اً برخ��الف قان��ون و برخ��الف قاعده 

انتخابات و برخالف شرع است. 
س��خنگوی کمیس��یون امنیت ملی مجلس 
اظهار داش��ت: مجری و ناظر و بازرس��ین در 
انتخابات باید بی طرف باشند و باید با موضع 

بی طرفی انتخابات را سالم برگزار کنند. 
نقوی حسینی با اشاره به برگزاری انتخابات 
مجلس در اس��فندماه خاطرنشان کرد: همه 
باید ت��الش کنن��د درصد مش��ارکت مردم 
در ای��ن انتخاب��ات افزای��ش پی��دا کند چرا 
که ب��ا توجه به اتفاقاتی ک��ه اخیراً به جهت 
بی تدبی��ری در اجرای ط��رح افزایش قیمت 
بنزین افتاده و متأس��فانه بدون فراهم کردن 
مقدمات و تمهیدات الزم طرح اجرایی ش��د 
این مس��أله تالش برای مشارکت پرشورتر را 

از اهمیت بیشتری برخوردار کرده است.

وی افزود: مشارکت حداکثری باعث کارنامه 
موف��ق نظام در جهت صیان��ت از منافع ملی 
کشور است و اینکه چه کسی انتخاب شود و 
چه کسی انتخاب نشود اولویت بعدی است.

س��خنگوی کمیسیون امنیت ملی مجلس در 
پایان گفت: نح��وه عملکرد مجریان انتخابات 
بس��یار مهم اس��ت اگر مردم احس��اس کنند 
ک��ه مجریان انتخابات می خواهند انتخابات را 
مهندس��ی کنند طبیعی اس��ت که ما شاهد 
مش��ارکت حداکث��ری نخواهیم ب��ود و باید 
انتخابات این دوره مجلس نیز مثل همیشه در 
جمهوری اسالمی یک انتخابات دموکراتیک، 

آزاد و با رأی مستقیم مردم باشد.
حس��ینعلی امیری، معاون پارلمانی حس��ن 
برنام��ه  در  اظهارنظ��ری  ط��ی  روحان��ی 
»دستخط« گفته بود »از مجلس دهم راضی 
هستیم ...گاهی برخی نمایندگان که خیلی با 
دولت همراه و همکار هستند و تحت عنوان 
لیس��ت دولت وارد مجلس شدند به من گله 
می کنند و می پرسند پس کی می خواهید 
 س��ازماندهی کنی��د و برای مجل��س آینده 

برنامه ریزی کنید«  فارس

رونمایی از دستاوردهای جدید نیروی دریایی ارتش

www.siasatrooz.ir | info@siasatrooz.ir @siasatroozرویداد یک شنبه  10 آذر 1398  شماره 5181 

علی اباذری

واکنش ها به اظهارات اخیر رئیس جمهور درباره 
بی خبری از زم��ان اجرای طرح افزایش قیمت 
بنزین در محافل سیاس��ی و رسانه ای همچنان 
ادامه دارد و البته هنوز پاس��خ درخوری نیافته 

است. 
این واکنش ها در ابع��اد مختلف صورت گرفته 
است: نخست، نحوه فارغ دالنه بیان این موضوع 

توسط روحانی است.
منتقدان به این نکته اش��اره کرده اند که رییس 
جمه��ور چنان آس��وده و بی دغدغ��ه خاطر از 
این موضوع س��خن گفت که گویی هیچ اتفاقی 
نیافتاده و مس��اله مهمی رخ نداده اس��ت! گویا 
تصمیم��ی که با بی تدبیری تمام به اجرا درآمد 
و بر اثر آن عالوه بر قربانی ش��دن تعداد زیادی 
از شهروندان هزینه های بسیار سنگین سیاسی 
نیز ب��ه نظام وارد ش��د از نظر ریی��س جمهور 
چن��دان اتفاق مهمی قلمداد نش��ده و می توان 

درباره آن با شوخی و مزاح هم سخن گفت ! 
دیگر واکنش ها اش��اره به نابسامانی و پریشانی 

نظ��ام تصمیم گیری در قوه مجریه در این دوره 
دارد. اینک��ه چ��را رییس جمهور ب��رای اجرای 
طرح��ی به ای��ن اهمیت باید کار را به کس��انی 
بس��پارد و خودش را آسوده کند و چنین بگوید 
ک��ه من ه��م صبح جمعه از  اج��رای آن باخبر 

شدم ! 
آنچه در این باره مورد انتقاد قرار گرفته اس��ت 
ناهماهنگی در دولت و آمادگی نداش��تن رییس 
دولت ب��رای اجرای ی��ک تصمیم بس��یار مهم 

است. 
غافلگی��ری روحانی در این میان چیزی ش��بیه 
غافلگیری والدینی است که مسوولیت مواظبت 
از فرزن��د کوچکتر خ��ود را به ب��رادر یا خواهر 
بزرگت��ر کم تجربه و س��ر به هوا داده باش��ند و 
کودک بر اثر غفلت و سهل انگاری فرزند بزرگتر 
در حوض افتاده و خفه ش��ده باشد؛ البته با این 
تف��اوت که معموال در چنی��ن موقعیتی والدین 

بی نوای کودک با بی تابی و ش��یون این ماجرا 
را برای همسایگان تعریف می کنند اما روحانی 
گویی در حال تعریف کردن یک خاطره شیرین 

و خنده دار برای بقیه است!
در آخری��ن واکنش ها به ای��ن اظهارات عجیب 
روحانی برخ��ی خبرنگاران در فضای مجازی از 
فهرست کسانی رونمایی کردند که در اتاق فکر 

تصمیم بنزینی حضور داشته اند.
هر چند به دلیل تکذیب برخی که نامش��ان در 
این فهرست آمده و توضیح کسان دیگری مبنی 
بر اینکه اساس��ا در چنین اتاقی حضور نداشته 
اند، اصل این موضوع هنوز در پرده ابهام اس��ت 
اما همی��ن امر انتقاد جدی دیگ��ری را متوجه 
نحوه اجرای تصمیم بنزینی دولت می کند و آن 
این پرسش تکراری این روزهاست که آیا درباره 
چنین طرح حساس و بزرگی مشورت های الزم 
و موثر کارشناس��ی گرفته ش��ده ی��ا به همان 

مش��ورت های سابق و بررسی های گذشته اتکا 
ش��ده؟ اگر بله، کجا و چه کس��انی در جلسات 
مربوط به این موضوع حضور داشته اند؟ سایت 
الف پیش��تر خواستار توضیح دولتمردان در باره 
نحوه تصمی��م گیری بنزینی و انتش��ار صورت 

جلسات مربوط به این امر شده است. 
این انتقادات فزاینده و رو به رشد نشان دهنده 
فش��ار س��نگین افکارعمومی بر شخص رییس 
جمه��ور  اس��ت و به نظ��ر می رس��د از فردای 
خ��روج آمری��کا از برجام که تنه��ا گزینه و راه 
ح��ل دولت تدبی��ر و امید برای حل مش��کالت 
مردم بود، روحانی در تور تصمیمات نادرس��ت 
مدیریت��ی گرفتار ش��ده و اقداماتش یکی پس 
از دیگری منجر ب��ه هزینه های مادی  ومعنوی 
زیادی ش��ده و همین امر هم احتماال اعتماد به 
نفس را از روحانی گرفته است و  شاید که بهتر 
باشد این قبیل اظهارات رییس جمهور را ناشی 

از فشار روانی شدید دانست نه سخنان سنجیده 
و حساب شده!

 اگر چنین باش��د باید گفت رسم سخن گفتن 
روس��ای جمهور در هر مقام و موقعیت کوچک 
و بزرگی در کش��ور رس��م ناخوشایندی است و 
بای��د رفته رفته منس��وخ ش��ود. لزوم��ی ندارد 
وقتی ریی��س جمهور آمادگی روحی یا آمادگی 
اطالعات��ی الزم را درباره امری ندارد حتما برای 
جمع حاضرش س��خنرانی کن��د؛ حتی اگر این 
جمع حاضر جلس��ه اس��تانداران باش��د. رییس 
جمهور بیش از آنکه سخنوری و سخنرانی کند 

باید شنونده و اجرا کننده خوبی باشد. 
به عالوه باید گفت، س��خن گفتن مقامی چون 
رییس جمهور بس��یار مهمتر از آن است که به 
اظهارات نادقیق و غیر مس��ووالنه روزمره تنزل 
کند. باید کسانی باشند که برای روسای جمهور 
در موقعی��ت ه��ای مختلف بس��ته ب��ه اهمیت 
موضوع��ات روز و ارزیاب��ی از اف��کار عموم��ی، 
»متن« بنویسند یا دس��تکم محورهای الزم را 
گوش��زد کنند تا ارتباط رییس جمهور با افکار 

عمومی قطع نشود.  الف

یادداشت

آیا رییس جمهور ها همیشه باید در حال سخنرانی باشند؟

انتقاد نقوی از اظهارات معاون رئیس جمهور

نباید دولت به فکر تولید »وکیل الدوله« باشد


