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 مدیرعامل بنیاد باران گفت: برگزاری رفراندوم یک بحث تازه و بدون پشــتوانه نیست؛ 
بلکه از ابتدا در قانون اساسی هم مطرح بوده اما به دلیل عدم استفاده از این ظرفیت، به یک 

تابو تبدیل شده است.
جواد امام در گفت وگو با خبرنگار ایلنا درباره طرح مساله برگزاری رفراندوم و مراجعه به 
آراء عمومی که به تازگی توسط رئیس جمهور مطرح شد، گفت: من فکر می کنم با توجه به 
مشکالتی که متوجه کشور در عرصه سیاست داخلی و سیاست خارجی با آن ها مواجه است، 
بحث رفراندوم و مراجعه به آراء مردم یک ضرورت اجتناب ناپذیر محسوب می شود چراکه 

عمال تغییر ریلی صورت نمی گیرد.
وی افزود: بــا توجه بــه ظرفیت قانون اساســی که ایــن موضــوع در آن پیش بینی 
شــده، می تــوان از این ظرفیــت اســتفاده کرد؛ ضمــن اینکه بایــد توجــه کنیم که 
برگــزاری رفراندوم یــک بحث تازه و بدون پشــتوانه نیســت بلکــه از ابتــدا در قانون 
 اساســی هم مطرح بــوده اما بــه دلیل عــدم اســتفاده از ایــن ظرفیت، به یــک تابو 

تبدیل شده است.
امام در ادامه اظهار داشت: اخیرا یکی از نواب رئیس مجلس بحث خط قرمز بودن مذاکره 
با آمریکا را مطرح کرده است، خب نباید تصمیم گیری های کالن ما تحت تاثیر نظر اشخاص 
و بدون در نظر گرفتن نظر اکثریت جامعه باشد؛ بلکه ما باید در راستای منافع ملی تصمیم 

بگیریم و حرکت کنیم.
دبیرکل حزب مجمع ایثارگــران اصالح طلب تصریح کرد: مســاله رفراندوم چندبار از 
سوی رئیس جمهور مطرح شده اما تاکنون به جایی نرسیده است. من فکر می کنم که آقای 
روحانی باید موضوعات مهم مدنظر برای رفراندوم را احصا کرده و برای آن ها رسما درخواست 
رفراندوم کند. روند اتفاقات در کشور به گونه ای است که عمال در حال نزدیک شدن به یک بن 
بست هستیم و مردم احساس می کنند که در تصمیم گیری های کالن نقش آفرین نیستند؛ 
لذا من فکر می کنم اگر ما برای این شــرایط چاره اندیشی نکنیم با بحران مواجه می شویم. 
یکی از راه های خروج از این وضعیت، مراجعه به آراء عمومی اســت که از طریق رفراندوم 

باید اخذ شود.
فعال سیاسی اصالح طلب درباره مخالفت هایی که نسبت به مساله رفراندوم وجود دارد، 
خاطرنشان کرد: به عقیده من این فقط تهدیدی اســت برای یک جریان خاص و محدود 
که اقلیت هســتند و منافع خود را در خطر می بینند؛ در غیر اینصورت اگر آن ها احساس 
می کنند که منافع کشور را در نظر دارند، باید بدانند منافع کشور بدون نظر و آرا عمومی قابل 
دسترسی نیست و نمی شود منافع ملی را براساس میل و نظر خودشان انتخاب و دنبال کنند.
وی افــزود: در نتیجــه همــه بایــد از ایــن مســاله اســتقبال کننــد امــا عــدم 
اســتقبال به معنای این اســت که یــک گروه صرفــاً منافــع خودشــان را می بینند و 
 ایــن درواقــع زیرســوال رفتــن و محــدود شــدن قــدرت یــک جریــان 

و افراد خاصی است.
امام در پایان گفت: مراجعه به آرای عمومی حتما پشــتوانه نظام را تقویت خواهد کرد، 
اگر تصمیمی پشتوانه مردم را داشته باد، قطعا مردم حمایت می کنند و این موجب تقویت 

رابطه مردم و نظام می شود.

امام در گفت وگو با ایلنا:

  برگزاری رفراندوم به یک تابو 
تبدیل شده است 

گفتوگو

رئیس جمهوری به اولویت های چهارگانه دولت در ماه های پایانی اشاره 
کرد و ابراز داشت: مقابله با ویروس کرونا، مساله تحریم اقتصادی، معیشت 
مردم و تکمیل و پایان یافتن طرح های مهم اقتصادی که پیش رو داریم؛ 
این چهار موضوع اولویت های مهم و چهارگانه دولت تا پایان این چهارماه 

است که آن را دنبال خواهیم کرد.
به گزارش ایلنا، حســن روحانی صبح دیروز در جلســه ستاد ملی 
مقابله با کرونا طی سخنانی با اشاره به شــیوع کرونا و مشکالت کشور 
در ســال های اخیر گفت: گفتدر چهارماه آینــده و روزهای پیش رو ما 
شرایط قابل قبولی در مقابله با کرونا خواهیم داشت. با توجه به واکسن 
هایی که برنامه ریزی شــده؛ اگر واکســن ها به موقع در بهــار و اوایل 
 تابستان به دست ما برسد و واکسیناسیون انجام گیرد، شرایط بهتری 

خواهیم داشت. 
وی تصریح کرد: شیوع ویروس کرونا همه جهان را با مشکالت مواجه 
کرد و به تبع آن ما هم دچار مشــکالتی شــدیم اما در این ویروس، یک 
تروریسم اقتصادی و جنگ اقتصادی داشــتیم که کشور دیگری آن را 
نداشت و این در قرن و تاریخ بی نظیر بوده است که سه سال مداوم جنگ 

اقتصادی به این صورت باشد.
رئیس جمهور ادامه داد: اما مردم ما در این سه سال پایانی قرن با جنگ 
اقتصادی مواجه بودند و بعد هم کرونا شیوع پیدا کرد که فشار زیادی به 
مردم آورد و مردم با ایســتادگی، مقاومت و یاری یکدیگر با مشکالت و 

سختی ها مقاومت کردند.
روحانی در ادامه اظهار داشت: چه در این سال ها و چه در سده اخیر و 
حتی در طول تاریخ، هربار که برای ما مشکالتی به جود آمد، در همه موارد 
قدرت ملی ما یک قدرت بسیار مهم و قابل افتخاری بوده است که باعث 
غلبه بر سختی ها شد و ملت با چنگ و دندان ایستادگی کردند و توانستند 

مشکالت و سختی ها را از سر بگذارند.
وی ادامه داد: تقریباً چهارماه از دوران مسئولیت دولت باقی مانده است، 
در طول این چهار ماه همچنان یکی از اولویت های ما مساله مقابله با این 
پاندمی است و حتما چهارماه آینده و روزهای پیش رو ما شرایط قابل قبولی 
خواهیم داشت. با توجه به واکسن هایی که برنامه ریزی شده؛ اگر واکسن ها 
به موقع در بهار و اوایل تابستان به دست ما برسد و واکسیناسیون انجام 

گیرد، شرایط بهتری خواهیم داشت.
رئیس جمهور ادامه داد: ویروس کرونا یک سبک زندگی جدیدی برای 
دنیا به ارمغان آورده است  و همه مشاهده می کنیم امروز سبک زندگی با 

دو سال پیش فرق کرده است.
وی با بیان این که ویروس کرونا یک سبک زندگی جدیدی بر ما تحمیل 
کرده است، اظهار داشت: ما ناچار هستیم سبک زندگی که ویروس کرونا 
بر ما تحمیل کرده است مراعات کنیم.بله این سبک زندگی ممکن است 

تحمیلی باشد اما باید رعایت شود.

روحانی خاطر نشــان کرد: اگر امــروز یعنی ما بــرای مراکز ملی، 
آموزشــی، فرهنگی، بازار کســب و کار و هــر کدام از این ها ســبک 
زندگی خاصــی را تحمیل کردیم بــرای وجود ویروس اســت و چاره 
 ای جز رعایــت نداریم چرا  این ویــروس در این ۱۴ماه نــه از بین رفته 

و نه ضعیف شده است.
وی ادامه داد: ابتدا گمان می شد یک دارو تجویز می شود و بیماری یا 
از بین می رود و یا کنترل می شود اما این اتفاق رخ نداد و تا امروز  یک سال 
و چند ماه از این بیماری گذشته است این ویروس ایستادگی کرده و بدتر 
هم شده است و هر روز هم نوع جدیدی از آن دیده می شود یک روز اسمش 
انگلیسی، یک روز  بریزیلی و روز بعد هم  آفریقا است و این نشان دهنده آن 

است  خطرناک تر و بدتر  می شود.
رئیس دولت دوازدهم ادامه داغد: مشاهده کردیم  در یک استانی که 
جهش چهارم  شروع شده مانند به خط مستقیم باال می رود و انحنا هم  ندارد 
و این معنایش آن است که  چقدر این ویروس خطرناک  شده است و چه 

مقدار آلودگی را سریع پخش می کند.
وی ادامه داد: در بعضی از بیمارستان ها امروز مردم خانوادگی  مراجعه 
می کنند و این نشان می دهد که ویروس خطرناک شده  و تنها راه این است 

که ما جامعه را در مقابل این ویروس توانمند کنیم.
روحانی اظهار کرد: یکی از بهترین راه های توانمندی تزریق واکسن 
است. امروز اولویت مهم کشور تولید، خرید و ورود واکسن است. مردم 
بدانند که باید با کمترین عالمت رابطه با اقوام و دوستان را قطع کنند و به 
پزشک مراجعه کنند. ما نیز باید به مردم آموزش دهیم و عالئم را به مردم 

نشان دهیم تا مراقبت کنند برای اینکه دیگران مبتال نشوند.
وی با بیان اینکه امــروز در جامعه ما ویروس جهــش یافته در حال 
گسترش است، افزود: در تجمعات و دورهمی ها باید مراعات بیشتر شود 
در مکان هایی که تهویه وجود ندارد، خطر بسیار است. تعهد و مسئولیت 

پذیری ملت باید ادامه یابد.

رئیس دولت دوازدهم گفت: آمار نشــان می دهد که مراعات نسبت 
به دستورالعمل های بهداشتی کاهش یافته است و این به معنای موج و 
خطر جدید است. زمانی که مراعات زیر ۶۰ درصد می شود و عادی انگاری 
می شود، ما با یک معضل بسیار بزرگ مواجه خواهیم شد. مخصوصاً مردم 
نسبت به سالمندان و کســانی که دارای بیماری زمینه ای هستند باید 

بیشتر مراقبت کنند.
رئیس جمهور بیان کرد: در جلســه امروز هم گزارشــی از شرایط 
اســتان ها داده شــد و هم شــرایط ویروس جهش یافتــه و اقداماتی 
که باید انجــام بگیــرد، تصمیماتی اتخاذ شــد. بنابراین در جلســه 
تأکید شــد که از قرنطینه افرادی که تستشــان مثبت است، مراقبت 
شــود. شــخصی که از مثبت بودن تســت کرونای خود اطــالع دارد 
و در اجتماع هــا حاضر می شــود بســیار خطرناک اســت و به نوعی 
 می تــوان گفت یک جرم مرتکب شــده اســت. مــا باید با ایــن افراد 

برخورد شدید کنیم.
روحانی اضافه کرد: در هواپیما،  قطار و اتوبوس افراد کنترل می شوند 
اما کسانی که با وسیله شخصی مسافرت می کنند، کنترل نمی شوند و با 

متخلفان باید قاطع برخورد شود.
وی با تاکید بر اینکه در دســتورالعمل های ســتاد ملــی مقابله با 
کرونا هیچ دوگانگی وجود نــدارد، گفت: اینگونه نیســت که بگوییم 
برنامه خاصی برای یک کشــور وجود دارد و برای کشــور دیگر نیست، 
بلکه بــرای ۳۰ تا ۴۰ کشــور دســتورالعمل های ویژه وجــود دارد و 
 برای هر کشــوری که مشــکل دارد و یا برای کســی که از سفر می آید 

دستورالعمل ها اجرایی می شوند.
رئیس ســتاد مقابله با کرونا افزود: هالل احمر و وزارت بهداشــت و 
نیروهای کمکی در مرزها مستقر هستند و مراقبت می کنند که کسانی که 

وارد کشور می شوند مبتال نباشند و آلودگی را وارد کشور نکند.
روحانی با اشاره به نزدیک شــدن به ماه رمضان اظهار داشت: یکی از 
مباحث دیگری که در این جلسه مورد بحث بود ایام ماه مبارک رمضان و 
مناسک آن بود که برای مردم ما بسیار مهم است؛ تصمیم گیری شد که در 
مناطقی که آبی و زرد هستند، مراسم مذهبی با اجرای دقیق همه پروتکل 
های بهداشتی آزاد باشد و آنجایی که نارنجی و قرمز است ممنوع باشد. البته 
تا شب های قدر فرصت داریم ممکن است، تصمیم خاصی برای شبهای 

قدر بگیریم با بررسی قرارگاه و مصوبه ستاد این مقدار مسجل شده است.
وی در پایان اضافــه کــرد: امیدواریم که روزهای ســختی پیش 
روی مردم ایران نباشــد. به کادر درمان که ۱۴ ماه اســت رنج و زحمت 
بسیار فراوانی را متحمل می شــوند و همه اســتانداران و بخشداران، 
نیروهای مســلح و صدا و ســیما که بــه طور منظم تــالش می کنند 
 خســته نباشــید می گوییم. تالش آنها موردنظر خدا و قدردانی ملت 

خواهد بود.

خبر

از سوی روحانی اعالم شد؛ 

چهار اولویت دولت در چهارماه باقی مانده 

تاثیر شروع مذاکرات برجامی بر آینده اقتصاد ایران

ریزش بازارها در کوتاه مدت؛ 
ماندگاری بحران در بلندمدت

سياست 2

چرتکه 3

تیر خالصی که سپاه بر کاندیداتوری سعید محمد زد؛

 شکست تلخ 
پیش از مبارزه 

ستاد انتخابات کشور دیروز زمان ثبت نام 
داوطلبان ســیزدهمین انتخابات ریاســت 
جمهوری را اعالم کــرد؛ بنا بــر این اعالم، 
ثبت نــام کاندیداهــا از روز سه شــنبه، 2۱ 
اردیبهشت آغاز می شود و تا پایان وقت اداری 

روز شنبه، 25 اردیبهشت ادامه می یابد. 
بدین ترتیــب تمام آنهایی که ســودای 
پاستورنشــینی در ســر می پرورانند، تنها 
چهار روز برای ورود به گــود زورآزمایی آن 
فرصت دارنــد. برخــی از هم اکنون تصمیم 
خود برای کاندیداتوری را اعــالم کرده اند؛ 
نمونه اش علی مطهری کــه دیروز در برنامه 

آقای رئیس جمهور وقتی مجری از او پرسید 
که مردم به چه امیدی به او رأی دهند، گفت: 
»به همین امید که تالش خواهد شد روابط ما 
با غرب و آمریکا بهتر شود.« در کنار او که البته 
پارسال برای حضور در انتخابات مجلس رد 
صالحیت شــد، چهره های دیگری هم برای 
ورود به گود انتخابات اعالم آمادگی کرده اند؛ 
برخی به صراحت مانند سردار حسین دهقان، 
مشاور فرمانده کل قوا و برخی در لفافه مانند 
محسن رضایی. بسیاری دیگر از چهره ها اما 
اعالم رسمی قصد خود برای کاندیداتوری را 

موکول به روزهای پایانی کرده اند...

تنش واشنگتن و مسکو بر سر اوکراین همزمان با حمله به جدایی طلبان؛

فصلجدیدزورآزماییدرکییف
جهان 5


