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برخالف نامش ،اتاق بحران محل کشیدگی و
تنش عصبی نیســت .هرچند بودهاند کسانی
که در گذشــته با ادبیات گازانبری در چنین
محیطهایی ســخن گفتهاند ،امــروز دیگر
زمانهای تازه اســت که در آن مدیران امنیت
کشور ما اجازه کاربرد چنین ادبیاتی را نباید
بدهند .زمانه کنار آمــدن و رفتار خوددارانه
است.
برخورد ناخوشــایند چندانی نداشــتهایم و
آن را به تجربه حســن روحانی در کنار زدن
معتقدان به رفتار گازانبری مدیونیم .علیرغم
برخی رفتارهــای غیرمتمدنانــه گروهی از
تظاهرکنندگان روزهای اخیر در شکستن در
و دیوار و هنجارشــکنی ،شورای عالی امنیت
ملی حسن روحانی در مقابل تظاهرکنندگانی
که هنوز خواسته مشخصی جز اظهار نارضایتی
از اوضاع اعــام نکردهاند رفتــار به قاعدهای
داشته اســت .تحمل و پراکندهسازی مؤدبانه
جمعیت ،شــیوه اصلی عمل نیروهای حفظ
نظم بوده اســت .این رفتــار خوددارانه باید
ادامه یابد.
به موازات این ،اگر روحانی بتواند حفظ نظم را
فقط به نیروهای رسمی حافظ نظم بسپارد و
از ورود کسانی که مسئولیت مشخصی ندارند،
هویتی ندارند ،فرماندهی تحت کنترلی ندارند
و به اصطالح لباس شخصی خوانده میشوند
جلوگیری کند ،امید به اینکه سعه صدر ،سخن
گفتن اقناعی ،کاهــش تبلیغات متهمکننده
مردم و از ســوی دیگر کاهش هیجان جامعه
به حضور خیابانی موجود پایان دهد افزایش
مییابد.
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بسته پیشنهادی بهزاد نبوی و محسن میردامادی برای رفع بحران

نبوی :حکومت خوددارانه رفتارکند
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میردامادی :اعتراضها قانونمند ابراز شوند

چهارراه ولیعصر ،شامگاه دیروز
عکس :خبرگزاری فارس

روحانی:مردم عالوهبرحل مشکالت اقتصادی خواهان شفافیت و ریشهکنی فساد هستند
حجت االسالم و المســلمین دکتر حسن روحانی
عصر یکشنبه در جلسه هیات دولت ضمن تبریک
ایام میالد حضرت عیسی مســیح(ع) و آغاز سال
نو میالدی ،ابراز امیــدواری کرد این ایام برای همه
مسیحیان جهان ،مســلمانان و ملت ایران مبارک
باشد.
دکتر روحانی در ادامه با اشاره به اینکه در روزهای
اخیر شاهد اعتراض ها در برخی نقاط کشور عزیزمان
بودهایم ،گفت :این نکته باید برای همه روشن باشد
که ما ملت آزادی هســتیم و طبق قانون اساسی و
حقوق شــهروندی ،مردم در بیان انتقادات و حتی
اعتراضشان کام ً
ال آزاد هستند؛ اما در عین حال باید
توجه کنیم که نحوه انتقاد و اعتراض باید به گونهای
باشد که پایان آن منتهی به بهتر شدن شرایط کشور
و زندگی مردم شود.
رییسجمهــور تاکید کــرد :حل برخــی از این
مســائل آســان نبوده و زمانبر اســت و دولت و
ملــت باید بــرای حل این مشــکالت دســت به
دست بدهند.
رییسجمهور با بیان اینکه ریشه برخی از مشکالت
اقتصادی مردم به سالهای قبل برمیگردد و برخی
دیگر هم به همین ایام مربوط می شود ،گفت :دولت
و ملت باید دست هم را گرفته و یکدیگر را یاری کنند؛
اما نقد مردم فقط به اقتصاد نیســت ،مردم راجع به
فساد و شــفافیت حرف دارند و می گویند مسائل
باید شفاف باشد.
دکتر روحانی با اشــاره به اینکه مردم میخواهند
در بخــش قانونگذاری ،اجرایــی ،قضایی و دیگر
بخشهای کشــور ،مســائل به وضوح بــرای آنها
تبیین شود تا بتوانند قضاوت دقیقی داشته باشند،
خاطرنشان کرد :اینکه در رسانه همه نقدهای مردم را
به دستگاه اجرایی برگردانیم ،بیدقتی است.
رییسجمهور همچنین افزود :مردم نسبت به اینکه
باید با فساد مبارزه جدیتر شود و اینکه برخی چرا
مسائلبهخوبیبرایآنانتبییننمیشود،نقددارند.
دکتر روحانی اظهار داشت :انتقاد در همه امور کشور
حقمردماستومامعتقدیمحکومتوکشورمتعلق
به مردم است و مردم باید آنچه میخواهند را بهخوبی
بیان کنند.
رییسجمهور با تاکید بر اینکه نقد با خشــونت و
تخریب اموال عمومی کام ً
ال متفاوت است ،گفت :در
عینحالیکهازنقداستقبال میکنیمودستگاههای
مسئول کشــور باید زمینه را برای انتقاد و اعتراض
قانونی مردم ،حتی راهپیمایی و اجتماع قانونمند

نیویورک تایمز از ترامپ
خواست در ارتباط
با ایران سکوت کند
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آنها فراهم کنند و این حق مردم اســت؛ اما در عین
حال نباید بگذاریم فضایی ایجاد شود که در آن فضا
یو
دوســتداران انقالب و مردم نگرانی برای زندگ 
امنیتشان ،ایجاد شود.
دکتر روحانی با بیان اینکه شیوه صحیح و انتخابی
برای بیان نقد باید یک شیوه کام ً
ال منطقی ،دقیق و
قانونی بوده و در نهایت منجر به اصالح شود ،اظهار
داشت :اگر شیوهای برای بیان نقد انتخاب شود که
بواسطه آن مردم در زندگی ،کســب و کار ،رفت و
آمد و ســرمایه گذاری ،دچار تردید و نگرانی شوند
و دشمنان ما دستافشانی و پایکوبی کنند ،حتما
شیوه ای غلط است.
رییسجمهور با اشــاره به ابراز شادمانی دشمنان
انقالب ،گفــت :این آقایــی که امــروز در آمریکا
میخواهد با مردم ما همــدردی کند ،یادش رفته
که چند ماه پیش ملت ایران را تروریست نامید؛ این
آدمی که سر تا پایش علیه ملت ایران است؛ حق ندارد
برای مردم ایران دلسوزی کند.
دکتر روحانی با بیــان اینکه این روزهــا برخی از
کشورهای عرب منطقه که هیچوقت با مردم ایران
میانهخوبینداشتند،پایکوبیمیکنند،تصریحکرد:
باید توجه کنیم که آیا این شیوه اعتراض ،شیوهای
دقیق و به نفع مردم است یا به نفع دیگران!؟
رییسجمهور امنیت ملی ،آرامش و انسجام ملی،
وحدت و برادری در ایران را بزرگترین ســرمای ه در
منطقه دانست و تاکید کرد :در کشور ما همه اقوام
و مذاهب برادرانه با هم زندگی می کنند و مردم در
انتخابات نشان دادند که چگونه نسبت به منافع ملی
و آینده کشور خودشان حساسیت دارند.
دکتر روحانی با اشاره به اینکه اگر مردم در انتخابات
آمدندواکثریتمردمراهیراانتخابکردند،مانیزدر
مقام عمل باید آن راهی که اکثریت خواسته را شروع
کرده و ادامه دهیم ،افزود :توقعات و مطالبات مردم،
توقعات و مطالبات درســتی است ،اما اگر شیوهای
انتخاب کردیم که در بیــان مطالبات به حقمان،
افرادی داخل شدند و سخنانی ناصحیح ،غلط ،ناروا،
مشکلآفرین ،دشمن شــاد کن و مردمنگرانکن
مطرح کردند ،قابل قبول نیســت و همه باید به این
نکته توجه کنیم.
رییسجمهــور ادامه داد :این دولــت هر آنچه که
در حقوق شــهروندی و در انتخابات به مردم وعده
داده ،پای پیمان خودش ایســتاده و میخواهد در
این کشور ،جوانها ،دانشــگاهها و زنان و مردان و
روستائیان با نشاط باشند و همه تالش خود را برای

«فاکس نیوز اخیرا» از ضرورت حمايت ترامپ
از معترضین ایرانی نوشته بود و سکوت اوباما
در قبــال معترضان  88را شــرمآور توصیف
کرده بود.
حاال نیویورک تایمز در یادداشــتی با عنوان
«ترامپ چگونه میتواند به معترضان در ایران

حل مشکالت مردم بهکار برده است؛ البته معنیاش
این نیست که مشکالت مردم حل شده و مردم امروز
مشکل ندارند ،اما همه شــاخصهای اجتماعی و
اقتصادی نشان میدهد که وضع کشور ما نسبت به
 4سال پیش چند قدم روبه جلو رفته است.
رییسجمهور با اشاره به اینکه در هفتههای گذشته
گروهها و اقشــاری از مردم که مشکالتی داشتند،
نظرشــان را گفتند ،افزود :مشکالت و مسائلی که
مربوط به جمع و قشــری از کشور اســت ،باید در
چارچوب قانونی تبیین شود ،اما انتخاب شیوههای
دیگرمیتواندبرایکشور،امنیتوآیندهماخطرناک
باشد و من مطمئنم که مردم شیوه قانونی و منطق
را میپسندند.
دکتر روحانی با اشــاره به اینکه نباید اجازه دهیم

شــرایطی در کشــور بهوجود بیاید که در این فضا
دشمن سوء استفاده کرده و برخی از افراد حرکات و
اقدامات احساسی انجام دهند ،گفت :راه رسیدن به
چنین هدفی ،کمک ،حضور ،بیان مردم و توجه به
آینده و نتایج است؛ تردید ندارم دولت ما به عنوان
منتخب مردم و ملت ما به عنوان ولینعمت ما  ،در
کنار هم به راحتی میتوانیم بســیاری از مشکالت
را حل و فصل کنیم و برای برطرف شــدن برخی از
مشکالتی که زمانبر است ،شکیبایی کنیم.
رییسجمهور با اشاره به اینکه همه باید تالش کنیم
تا به مردم در مقام عمل نشان دهیم که فضای نقد،
انتقاد ،اعتراض در چارچوب قانون ،کام ً
ال آزاد است،
اما فضای تخریب و اغتشاش حتماً فضایی نیست که
مردم مــا آن را تحمل کنند ،ابراز امیدواری کرد که
شــاهد تالش جمعی برای دستیابی به ایرانی بهتر
در پیشرو باشیم و بتوانیم مشکالتمان را با یاری
همدیگر حل و فصل کنیم.
دکتر روحانی اظهار داشت :امروز وضعیت و شرایط
ما نسبت به موضوعاتی همانند بهداشت و درمان،
آرامش اقتصــادی ،وضعیت روســتاها و کمک به

کمک کند؟ ســاکت شود» از سکوت اوباما به
عنوان رفتاری عاقالنه یاد کــرده و به ترامپ
توصیه کرده دســت از ادعای حمایت بردارد،
چون با این شیوهی حمايتگري ،فضای بسته
ایران را تشدید خواهد کرد.
وانگهی مردم ایران بــرای اتحاد علیه ترامپ

قشرهای بسیار ضعیف  ،نســبت به گذشته بهبود
یافته و در مسأله تحریم و حقوق ملی و تأثیرگذاری
ایران در ثبات و امنیت منطقه شرایط ما متفاوت شده
ی آن این نیست که همه مشکالت مردم
است اما معن 
حل شده است.
رییسجمهور با اشاره به ضرورت تالش بیشتر دولت
برای اشــتغال ،گفت :طبیعی اســت اگر وضعیت
اشــتغال برای  2خانواده در میان  4خانواده درست
شــده باشــد ،آن  2خانواده دیگر که هنوز اشتغال
فرزندشان درست نشــده ،این احساس رضایت را
ندارند.
دکتر روحانی افزود :درســت اســت که قدمهایی
برداشته شده ،اما کاهش قدرت خرید مردم از 5 - 6
ســال پیش هنوز به طور کامل جبران نشده است؛
مردم مشکالتی دارند و این مشکالت باید حل شود.
رییسجمهور با بیان اینکه من از جوانان و مردم ایران
و از همه خانوادهها درخواست میکنم روی راه حل
مسائل بیشتر دقت کنیم ،گفت :ما در کشور مشکل
هوا ،ریزگرد ،آب ،اشــتغال و مشکالت اقتصادی،
اجتماعی و سیاســی گوناگون داریم؛ باید با فساد
مبارزهکنیموهمهمردمبتوانندرویاعمالمانظارت
کنند .این مسائل وجود دارد و باید حل و فصل شود.
اما چه راهی را باید انتخاب کنیم؟
وی با بیان اینکه مردم در زمینه مسائل اقتصادی و
اجتماعی مشکالتی دارند ،خاطرنشان کرد :امسال
در فصل پاییز با یک خشکســالی مواجه بودیم که
باعث شد نسبت به متوسط ده سال گذشته حدود
 55درصد کاهش بارندگی داشته باشیم و از سویی
با مشکالت دیگری از قبیل ســیل یا زلزله مواجه
بودیم و مردم با ریزگردها و هوای بد دست و پنجه
نرم میکنند.
دکتر روحانی با تاکید بر اینکه باید همدیگر را یاری
و کمک کرده و همه اقشار و جناحها احساس کنند
که صدا و سیمای ملی ما متعلق به خودشان است،
اظهار داشت :باید همه احساس کنند در این رسانه
ملی حضور دارند و بتوانند نظراتشان را بیان کنند.
مردم باید احساس کنند که در رسانهها میتوانند
حرفهایشان را بیان کنند.
وی تاکید کرد :اما در عین حــال دولت گروهی را
که بخواهند امــوال عمومی را تخریب کنند یا نظم
اجتماعی را بهم بزنند و یا در جامعه اغتشاشی ایجاد
کنند ،حتماً تحمل نخواهد کرد.
رییسجمهور با بیان اینکه نقد با زبان صریح گفته
شود اما باید توجه داشت که مردم نیز آرامش و امنیت

دالیل کافي دارند .منع ورود ایرانیان به آمریکا،
تشــدید تحریمها که به مشکالت معیشتی
دامن زده ،پشــتیبانی از مخالفان ایران یعنی
عربســتان و اســرائیل از جملــه این دالیل
است.
همچنیــن اگر ترامپ برجام را پــاره کند ،به

میخواهند ،خاطرنشــان کرد :مردم ما شــرایطی
میخواهند که بهتر بتوانند ســرمایهگذاری کنند.
آیا اگر در جامعه ناآرامی داشــته باشیم ،اشتغال ما
بیشتر شده و وضعیت اقتصادی مردم بهتر میشود؟
دکتر روحانی افزود :امروز دولت آمریکا که در داخل
این کشور با مشکالت فراوانی روبهرو است ،موجب
شــده مردم آمریکا نســبت به شــرایط سیاسی و
اجتماعیشان در این کشور نگران باشند.
دکتر روحانی با بیان اینکه رییسجمهور آمریکا از
روز اولی که به کاخ سفید آمده علیه ملت ایران اقدام
کرده و برای رفت و آمد به آمریکا ،ارائه ویزا و مسائل
مالی و بانکی مردم هر روز مشکل درست میکند،
گفت :کسی که روزانه و به طور مداوم علیه ملت ایران
تالش میکند ،نمیتواند دلســوز ملت ایران باشد؛
همچنین آن یکی دو کشور عرب منطقه نیز که در
طول این چند سال علیه ملت ایران تالش کردند هم
نمیتوانند برای ملت ایران دلسوزی بکنند.
رییسجمهور ادامه داد :از همــه مقامات امنیتی
و نیروهای انتظامی که رفتارشــان بــا مردم ،رفتار
خشونتآمیزی نبوده و شکیبایی خودشان را حفظ
کرده اند تشکر می کنم.
رییسجمهــور خطاب بــه وزرا ،معاونین و همه
مسئولین بخش های اجرایی کشور گفت :باید به
طور روزانه با مردم مشکالت را در میان بگذارید،
و اگر مســألهای پیش میآید ،مردم باید بدانند؛
اگر آنفلوانــزا میآید و مشــکالتی را برای طیور
ایجاد میکنــد ،همان لحظه اول مردم باید مطلع
شــوند؛ نه یک هفته بعد از بازار و آثار آن بفهمند؛
اگر جنسی در کشور ما به اندازه کافی نیست و باید
واردات انجام بگیرد ،قبل از آنکه بازار احســاس
کمبود کند ،مسئول مربوطه باید احساس کند و
آن کمبود را جبران کند؛ اگر مشکلی در مؤسسات
اعتباری غیرقانونی وجــود دارد ،قبل از هر کس
رییس بانک مرکزی باید برای مردم توضیح دهد
و اگر با تالش فراوان اقدام مثبتی انجام دادیم باید
برای مردم تبیین شود؛ اگر مشکل زیستمحیطی
داریم باید بــرای مردم توضیح دهیــم .ما باید با
مردم حرف بزنیم و صحبت کنیم .هیچ مسئولی
نمیتواند بدون ارتباط و استمداد و توضیح با مردم
در کار خودش موفق باشد.
دکتر روحانی اظهار داشــت :آنچه امروز از جوانان
و مردم عزیزمان می خواهم این اســت که در این
شرایط حساس منطقه و کشور باید هوشیاریمان
بیشتر باشد.

منتقدان و معترضان در ایران خدمتی نکرده،
برعکس مردم ایران را به حمایت هرچه بیشتر
از حکومت خود فراخوانده.
فیلیــپ گــوردون در پایان یادداشــت خود
متذکر شده برای ترامپ بهتر است هیچ کاری
نکند.

مهرشاد کاظمی ،رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی
شهر تهران ،خبر داد

چهارشنبه؛ موعد برگزاری
چهارمین «جایزه تهران»

مهرشاد کاظمی رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی
شهر تهران و دبیر چهارمین جشنواره جایزه تهران در
آستانه برگزاری این جشنواره گفت :هدف این جشنواره
همچون ادوار گذشــته ،تجلیــل از تهرانپژوهان از
یک سو و ایجاد نشــاط علمی -پژوهشی با محوریت
موضوعات هنری ،اجتماعی ،تاریخی و میراث فرهنگی
در میان دانشجویان ،اساتید و پژوهشگران حوزه تهران در راستای گسترش دانش
و ایجاد بستری برای رهروان این راه از سوی دیگر است.
کاظمی افزود :با توجه به اهمیت و کثرت بحثهای مطالعاتی در حوزه تهران،
فراخوان چهارمین جشنواره پژوهشی «جایزه تهران» چندی پیش منتشر شد
و با کوششهای فراوان کمیته علمی ،فرآیندهای جشنواره طبق استانداردهای
مرسوم جشــنوارههای علمی همانند سه جشــنواره قبل اجرا و اینک در روز
چهارشنبه شاهد برگزاری مراسم نهایی آن خواهیم بود.
وی در ادامه گفــت :چهارمین جشــنواره جایزه تهــران در دو بخش برگزار
میشود .بخش اول مربوط به موضوع پالســکو و حادثه تروریستی ساختمان
مجلس شورای اسالمی در  17خرداد است که در بخش هنری و خبری 4 ،نفر
از منتخبین در هر یک از حوزههای فیلم ،مســتند ،عکس و خبرنگار انتخاب
خواهند شد .همچنین در بخش دوم که حوزه منتخبین پژوهشی است ،سه نفر
از مولفین برتر ،عکاس خبری ،پایاننامه برتر ،موسسه فعال گردشگری و تئاتر
و فیلم برتر حوزه تهران انتخاب و معرفی میشوند.
وی ادامه داد :امیدواریم با محتوای آثار تولیدی در حوزه تاریخ ،هنر و فرهنگ
تهران ،بستر مناســبی برای نهادینهسازی فرهنگ و رفتارهای بهینه به عنوان
سرمایه اجتماعی و انسانی ایجاد شــود .دبیر چهارمین جشنواره جایزه تهران
زمان برگزاری جشنواره را روز چهارشــنبه  13دی ماه سال  96ساعت  15در
خانه اندیشــمندان علوم انسانی اعالم کرد و گفت :در برگزاری چهارمین دوره
جایزه تهران ،نهادهای شهری و دولتی بسیاری با این دبیرخانه همکاری داشتند
که این امر موجب تســهیل روند کار شد که در این میان حمایتهای سازمان
زیباسازی شــهر تهران ،اداره کل میراث فرهنگی ،گردشگری و صنایع دستی
استان تهران ،انتشارات علمی و فرهنگی ،خانه اندیشمندان علوم انسانی ،واحد
تهران پژوهی اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی شهر تهران بیش از سایرین موثر بود.

