2

دوشنبه  24 /تیر  / 1398شماره 4315

سرمقاله
الزامات جراحی درونجناحی
ادامه از صفحه یک
با این اوصاف اما هیچیک از جریانهای
سیاسی پاسخی روشن و دقیق در مورد چه باید
کرد ندارند .هیچکدام به طور روشن و صریح
و شفاف مواضعشان را در خصوص بسیاری
مسائل روشن نمیکنند .همین رویکرد موجب
شده تا هیچ تصویر دقیقی از کنش احتمالی
رایدهندگان نداشته باشند.
با این همه ،به نظر میرسد جامعه امروز
بیش از هر چیز نیازمند «شفافسازی» و
نه «افشاگری» است .شفافسازیهایی که
با اهداف «ایجابی» و نه «سلبی» صورت
بگیرد .این شفافسازیها نباید در راستای
تخریب جریان رقیب باشد .خواه این جریان
رقیب از هر گروه یا دسته یا نحله سیاسی و
اجتماعی که میخواهد باشد .به دیگر بیان،
این شفافسازی نوعی اعالم موضع رسمی
جریانهای سیاسی در مواجهه با پدیدههای
روزآمد اجتماعی و سیاسی است.
جناحها و جریانهای سیاسی باید بیش
از زمان دیگری راهبردها و راهکارهای
خود را در حوزههای سیاسی ،اجتماعی،
اقتصادی ،فرهنگی ،دیپلماتیک و ...روشن
کنند .این جریانها ناچارند که در نخستین
انتخابات پنجمین دهه جمهوری اسالمی،
دکترینهایشان در حوزههای مختلف را به
صورت روشن و آشکار اعالم کنند.
تبیین این رویکردها برای نخستینبار
سیاسیون را از پرداختن به «مدلول»ها جدا
کرده و آنها ـ و رایدهندگان به آنها ـ را
وادار میکند که به «دال»ها و بلکه «دال»
مرکزی بپردازند .آنها باید یکبار برای همیشه
موضعشان را درخصوص بسیاری از مسائل
روشن کنند .شاید این تنها راهی باشد که بدنه
اجتماعی ایران نسبت به این انتخابات دلگرم
شود و حرفهایی تازه مبتنی بر انگارههایی
عملگرایانهبشنود.
در چرایی الزام و ضرورت این مسئله باید
گفته شود که خروج از بنبستها و مقابله با
دشمنان بزرگ و کوچک منطقهای و بینالمللی
کشور ،نیازمند مشارکت حداکثری و حضور
چشمگیر آحاد جامعه در فرآیندهای انتخاباتی
است .به طور قطع این دوره ،دوره «تکرار
کردن»ها نیست .سرمایه «تکرار کردن» هزینه
انتخابات گذشته شد .حاال باید اتفاقی تازه
رخ دهد و این اتفاق تازه تنها در گرو «تغییر
گفتمان» از «مدلول» به «دال» و تبیین
مواضع و موقعیتها است.
یقینا الزمه چنین تغییری پوستاندازی،
چابکسازی و جسارتبخشی در جریانهای
سیاسی کشور است .تحقق این هدف هم با
روح محافظهکاری و حفظ و حضور در قدرت
به هر قیمتی در تنافر است .لذا به عنوان امر
مقدماتی ،جریانهای سیاسی باید با واکاوی
رفتارها و کنشها ،دست به یک جراحی بزرگ
درونساختاری بزنند .در حقیقت جریانها
و جناحهای سیاسی بیش از هر زمان دیگری
نیازمند این جراحی عمیق و صد البته دردناک
هستند .اما این جراحی میتواند و باید ضامن
بقا و حفظ آنها در عرصه سیاستورزی کشور
شود.

خبر
علیمطهری:

اگر قرار بر عدم بررسی ادعای
خاتمی بوده پس چرا دادگاه
تشکیل دادند؟
به گزارش جماران ،علی مطهری گفت:
ادعای آقای محمدرضا خاتمی و افرادی مانند
ایشان این است که در وزارت کشور و در اتاق
تجمیع آرا تقلب شده و تعداد قابل توجهی آرا
را به آرا یکی از نامزدها اضافه کردهاند .به فرض
این ادعا ثابت شود ،این امر یعنی تخلف و
بلکه تقلب و خیانت افرادی در نقطه حساس
ی که ایبسا مقامات عالی کشور
سامانه انتخابات 
نیز از آن بیخبر بودهاند و به عبارت دیگر این
افراد مقامات عالی کشور را نیز فریب دادهاند.
علی مطهری درخصوص دفاعیه و جلسات
دادگاه محمدرضا خاتمی گفت :دفاعیه آقای
محمدرضا خاتمی برای دادگاه را خواندم .متنی
قوی بود اما مهم این است که دادگاه ارادهای
برای بررسی ادعا و مدارک و اسناد ایشان
نداشت و حرفشان این بود که مالک ما نظر
شورای نگهبان است که صحت انتخابات را
تأیید کرده .سؤال این است که اگر قرار بر عدم
بررسی ادعای آقای خاتمی بوده پس چرا دادگاه
تشکیل دادند؟
مطهری با بیان اینکه صرف اظهار عقیده
نباید موجب محاکمه شود ،اظهار کرد :اساسا
عقیده قابل مؤاخذه نیست .چون قابل اجبار
نیست؛ نمیتوان گفت که همه باید اعتقاد
داشته باشند که در انتخابات سال  88تقلب
شده یا نشده است .هرکسی عقیدهای دارد و
قضاوت با مردم است .لذا برخوردی که با آقای
محمدرضا خاتمی شد از اساس غلط و غیر
ضروری بود .نباید طوری رفتار کنیم که فضای
اختناق تداعی شود.
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«ابتکار» از جلسه غیرعلنی مجلس درباره اصالح بودجه گزارش میدهد

سخنگویدولت:

تشریح راهکارهای برونرفت از فشار اقتصادی
پس از جلسه غیرعلنی روز گذشته مجلس با
رئیس سازمان برنامه و بودجه و مسئوالن ذیربط
مرکز پژوهشها و دیوان محاسبات که به دنبال
ابالغ مقام رهبری به منظور اصالح ساختار بودجه
تشکیل شد ،دستاندرکاران تدوین و تصویب بودجه
در این زمینه راهکارهایی ارائه دادند تا درنهایت
بودجه سال  ۹۹بر همین اساس تنظیم ،تدوین و
به تصویب برسد .رئیس مجلس در جلسه علنی با
بیان اینکه «جلسه غیرعلنی روز شنبه برای بررسی
موضوع اصالحات ساختاری در نگاه ویژه مورد تاکید
مقام معظم رهبری تشکیل شد» ،گفت که در این
جلسه بر موضوع اتخاذ تمهیداتی برای وضعیت بهتر
اقتصادی در شرایط فعلی نیز بحث مفصلی انجام
شد.
جلسه غیرعلنی مجلس تشریح شد
اسدالله عباسی ،سخنگوی هیئت رئیسه مجلس
هم در حاشیه جلسه روز گذشته در جمع خبرنگاران
دراینباره گفت« :براساس اصالحاتی که در حال
انجام است در یک بازه زمانی دو ساله بودجه سال
 ۹۹به ضمیمه بودجه سال  ۹۸اضافه و به همین
فرمت تصویب شود .اگر روند جاری ادامه پیدا
میکرد اداره اقتصاد کشور با اختالس مواجه میشد.
از سوی دیگر تبدیل تهدید دشمن در زمان تحریم به
فرصت و همچنین قطع وابستگی به نفت از جمله
مباحثی بود که در اصالح ساختار بودجه مطرح
شد».
عباسی در ادامه با اشاره به اهداف در نظر گرفته
شده در زمینه اصالح ساختار بودجه بیان کرد:
«کاهش تدریجی و قطع وابستگی مستقیم بودجه
کشور به نفت ،حذف تدریجی کسری بودجه
ساختاری ،ایجاد ثبات اقتصاد کالن ،مهار تورم،
تأمین معیشت عمومی ،کاهش نابرابری و برقراری
عدالت اجتماعی و مبارزه با فساد از اهداف کلی
اصالح ساختار بودجه است».
بنابراین با توجه به اقدامات در حال انجام باید
تصمیماتی اتخاذ شود که فشار اقتصادی بر مردم
را کاهش دهد و به همین منظور برخی نمایندگان
در گفتوگو با «ابتکار» راهکارهایی ارائه دادند تا در
کوتاهمدت بتواند این فشار مضاعف را از روی دوش
مردم بردارد.
حقایق را به مردم بگوییم
قاسم میرزایینیکو در گفتوگو با «ابتکار»
دراینباره گفت« :برای کاهش فشار اقتصادی اولین
اقدام این است که مردم آگاه شوند و بدانند که
شرایط سختی است .نباید به طور شعاری بگوییم
همه چیز گل و بلبل است و مشکالت بر عهده دولت
است .باید حقایق را به مردم بگوییم تا بدانند در چه
شرایطی هستیم و تحریم چه آثار و تبعاتی دارد».
نماینده مردم دماوند در مجلس ادامه داد:
«ممکن است بگویند برای حفظ روحیه مردم و
کاهش بار روانی باید حقایق را از مردم مخفی کنیم.
ولی مردم فهمیدهتر از این هستند که حقایق را درک
نکنند و اگر حقایق را نگوییم از جایی دیگر به طور
وارونه اخبار را دریافت میکنند که به نفع ما نیست.
پس شفافسازی و تشریح شرایط بسیار کمک کننده
است».
سران قوا یک سوم حقوق خود را به بیتالمال
ببخشند
عضو کمیسیون شوراها با بیان پیشنهادی به
«ابتکار» گفت« :برای کاهش فشار اقتصادی بر
مردم ،بهتر است مسئوالن و سران قوا ،قوه قضائیه،
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در شرایط خاص اقتصادی و جنگ تحریمی آمریکا علیه جمهوری اسالمی ایران و کاهش فروش نفت ،طبق تاکیدات رهبر انقالب تالشها برای اصالح
ساختار بودجه از طرف مجلس و دولت آغاز شده است .مهلت تعیین شده از سوی رهبری برای قوای مقننه و مجریه دراینباره تا پایان تیرماه به اتمام
میرسد .به همین منظور شورای عالی هماهنگی اقتصادی کشور تشکیل جلسه داد و تصمیماتی به منظور اصالح ساختار بودجه اتخاذ کرد و روز
گذشته نیز مجلس دست به کار شد و در جلسهای  2ساعت و نیمه ،به صورت غیرعلنی و پشت درهای بسته میزبان محمدباقر نوبخت ،رئیس سازمان
برنامه و بودجه و معاونان و مرکز پژوهشها و دیوان محاسبات بود که هر یک گزارشهای جداگانه خود را دراینباره با اهالی بهارستان به اشتراک
گذاشتند .تصمیماتی که به گفته علی الریجانی رئیس مجلس ،میتواند موجب کاهش فشار اقتصادی بر مردم در سال جاری و بودجه سال  99شود.

برای کاهش
فشار اقتصادی بر
مردم بهتر است
که مسئوالن
و سران قوا به
طورداوطلبانه
یک سوم حقوق
خود را به
نفعبیتالمال
ببخشند و جلوی
ریخت و پاشها
را بگیرند
نیروهای مسلح ،دولت ،مجلس و همه آنها که پایه
حقوق باال دارند به طور داوطلبانه یک سوم حقوق
خود را به نفع بیتالمال ببخشند و در کاهش
هزینههای کشور کمککننده باشند و جلوی ریخت
و پاشها را بگیرند».
میرزایینیکو تاکید کرد« :برای رفع موانع صادرات
یا درآمدهای بیرونی ،باید راهکارهای درآمدزایی
ایجاد کرد و درآمدهای پایدار را باال برد .باید فروش
نفت را کنار بگذاریم و راهی پیدا کنیم که درآمدها
را باال ببریم و بتوانیم در منطقه کار کنیم و در سایر
کشورها حضور و دیپلماسی فعال داشته باشیم تا
سرمای ه گذاری انجام شود».
این عضو فراکسیون امید مجلس افزود« :نباید
قوانینی داشته باشیم که باعث فرار سرمایهگذار
شود .قوانین از کجا آوردی و اموال نامشروع و...
همه باعث میشود سرمایهگذار از سرمایهگذاری
فراری شود و جایی دیگر سرمایهگذاری کند».
 175میلیارد تومان فرار مالیاتی معوق داریم
مهرداد الهوتی ،عضو کمیسیون برنامه و بودجه
مجلس هم در تشریح جلسه غیرعلنی روز یکشنبه
به «ابتکار» گفت« :درباره اصالح ساختار بودجه و
دستوری که رهبری چند ماه پیش داده بودند ،تا
حدی کارها آماده شده است و سازمان برنامه بودجه
و مرکز پژوهشها و دیوان محاسبات گزارشهای
خود را به مجلس ارائه دادند».
او افزود« :در سال  98فروش نفت ما کاهش

رئیسجمهوری در سفر به خراسان شمالی:

داشته است و باید بتوانیم منابع کشور را به نحوی
تامین کنیم .بحث کوچکسازی دولت و حذف
وزارتخانههای موازی یکی از راهکارهای کاهش
هزینهها در شرایط اقتصادی فعلی است .همچنین
بحث معافیتهای مالیاتی و فرار مالیاتی یکی دیگر
از مواردی است که باید به آن توجه کرد».
نماینده مردم لنگرود در مجلس ادامه داد:
«سازمان امور اقتصادی اعتقاد دارد زیر 100
هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی داریم ولی برخی
کارشناسان تاکید دارند این رقم فرار مالیاتی بیش از
 175میلیارد تومان معوقه است .راهکار فروش اموال
دولت در کلیات مطرح شد و قرار است این جلسه
تداوم داشته باشد که بتوانیم شرایطی ایجاد کنیم که
هم سال جاری را درست مدیریت کنیم و هم برای
سال آینده قبل از اینکه بودجه  99به مجلس بیاید با
عجله کاری انجام ندهیم».
الهوتی در ادامه اظهارات خود به «ابتکار» گفت:
«برای کاهش فشار بر مردم بهترین راهکار این است
که کشور را براساس واقعیت مدیریت کنیم و جلسه
غیرعلنی بر این اساس بود تا تصمیماتی گرفته شود
که فشار کمتری به مردم وارد شود».
این عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس تاکید
کرد« :حذف یارانههای پنهان  900هزار میلیارد تومان
است .یعنی  2برابر بودجه عمومی کشور صرف یارانه
پنهان میشود که بیشتر آن را ثروتمندان دریافت
میکنند .چون این یارانه به بنزین و برق و آب و گاز

اختصاص یافته است ،یک روستایی از این  900هزار
میلیارد تومان سهمی ندارد و باید با مدیریت آن و
حذف این یارانه پنهان ،کاری کنیم که افراد ضعیف
جامعه شرایط اقتصادی بهتری داشته باشند».
کمربندها را محکمتر کنیم
هدایت الله خادمی هم در گفتوگو با «ابتکار»
گفت« :از نظر اقتصادی شرایط مان قبل از تحریمها
بد بود ولی در حال حاضر بدتر شده است چون
کشور تکمحصولی هستیم و کاالیمان همین نفت
است که کسی آن را نمیخرد .این طبیعی است که
از نظر اقتصادی شرایطمان بد شود و راهکاری هم
با توجه به عدم فروش نفت در کوتاهمدت نداریم
مگر اینکه اقتصادمان انقباضی باشد و هزینهها را
کاهش دهند».
این عضو کمیسیون انرژی مجلس افزود« :باید
کمربندها را سفتتر ببندیم .زمانی که درآمد کم
میشود باید هزینهها را کم کنیم .االن فروش نفت
ما بسیار کم شده و طبیعی است که بخش اعظمی
از درآمدمان کاهش داشته باشد .بنابراین برای
مدیریت وضعیت باید هزینهها را کم کنیم».
نماینده مردم ایذه و باغملک به «ابتکار» گفت:
«تنها راه ما این است که هزینهها را کاهش دهیم و
به سمتی برویم که اگر مسئوالن ثروت بادآوردهای
دارند این ثروتها را به بیتالمال برگردانیم و با این
ثروتی که با رانت به دست آمده فشار اقتصادی را
کاهش دهیم».

سختی داریم اما دلمرده نیستیم

رئیسجمهوری با اشاره به حمایت کشورهای مختلف از ایران
در آژانس بینالمللی انرژی اتمی و شورای حکام گفت :جز یکی
دو کشور هیچ کشوری به آمریکا اعتنا نمیکند.
به گزارش ایسنا ،حسن روحانی روز گذشته در جمع مردم
شیروان با اشاره به اینکه  ۱۴ماه است که بزرگترین قدرت
اقتصادی و نظامی دنیا سختترین تحریمها را علیه ملت ایران
تحمیل کرده است ،اظهار کرد :تحریمهایی که اگر علیه هر

ملت دیگری انجام میشد ،آن ملت از پای در میآمد ،اما ملت
قهرمان ،مقاوم ،غیور و هوشمند ایران در این  ۱۴ماه با قدرت
مقابل آنها ایستادگی کردند.
وی افزود :آمریکا در هر مسیری که حرکت کرد چه مسیر
اجتماعی ،چه سیاسی و چه حقوقی شکست خورد .در سازمان
ملل و اجتماعات گوناگون در هفته اخیر در آژانس بینالمللی
انرژی اتمی هیچ کشوری به آنها اعتنا نکرد .در اجالس شورای
حکام هم جز آمریکا و یکی دو کشور دیگر تمام کشورها از ایران
حمایت کردند .این به معنای موفقیت ملت و نظام جمهوری
اسالمی ایران است.
رئیسجمهوری خاطرنشان کرد :در دادگاه بینالمللی که
از آمریکا شکایت کردیم ،در مرحله اول آمریکا محکوم شد.
افکار عمومی دنیا آمریکا را محکوم کرد .آنها در منطقه ما در
افغانستان ،عراق ،سوریه و یمن شکست خوردند .اگر کسی ادعا
کند ملت ایران در سایه فشارهای وارده دچار تزلزل شده است،
حرفی ناروا ،ناصحیح و دروغ گفته است.
روحانی در ادامه با بیان اینکه اگر کسی امروز مدعی شود
در نظام اسالمی ،نظام و دولت ناکارآمد است و نتوانسته به
مشکالت مردم توجه کند ،سخنی ناصحیح و ناروا بر زبان آورده
است ،اظهار کرد :ما در کشور مشکل داریم و در شرایط بسیار
سختی زندگی میکنیم اما در عین حال دست به دست هم
دادهایم و در کنار هم ایستادهایم و از مشکالت عبور خواهیم
کرد.
وی با تاکید بر اینکه عبور از این مشکالت شعار نیست ،بلکه
بر اساس آمار و دالیل این سخن مطرح میشود ،خاطرنشان
کرد :هر کشوری که در مضیقه قرار میگیرد به دلیل کاهش
درآمد ،بدهیاش افزایش مییابد اما ما در مدت  ۱۴ماهی که
در فشار شدید تحریم قرار گرفتهایم ،بدهی خارجی دولتمان
کاهش یافته است؛ در سال  ۹۶بدهی خارجی ما  ۱۲میلیارد
و  ۴۰۰میلیون بوده است اما امروز این بدهی به  ۹.۵میلیارد

رسیده است و این کاهش بدان معناست که ملت ما ملتی پیروز

و موفق بوده است.
رئیسجمهوری ادامه داد :کاهش  ۲۵درصدی بدهی خارجی
دولت به این معناست که با وجود اینکه در سختی قرار گرفتهایم،
نه تنها به سمت بیگانگان ،خارجیها و صندوقهای بینالمللی
دست دراز نکردهایم ،بلکه روی پای خود ایستادهایم و مخارجمان
را در حد امکان تأمین کردیم و در عین حال بخشی از بدهیهای
سالهای گذشته را نیز پرداخت کردیم.
وی با بیان اینکه در کشور همچنان بیکاری وجود دارد ،ادامه
داد :آمار بیکاری در کشور تا پارسال  ۱۲.۱درصد بود اما امروز این
آمار به  ۱۰.۸درصد رسیده است و از بهار پارسال تا بهار امسال
 ۳۲۱هزار اشتغال ایجاد شده است که در این زمینه باید از مردم،
کشاورزان ،صنعتگران ،کارآفرینان ،کسبه و تمام کارگران تشکر
کنم چرا که این اقشار بودند که در کشور اشتغال ایجاد کردند و
زمین را آباد و ما را از گندم خودکفا کردند.
روحانی بیان کرد :در شرایط سخت سیل اخیر همه ملت
ایران و دستگاههای مختلف دولتی و غیردولتی در حد توان
امکاناتشان را به کار گرفتند و ملت شاهدند که امروز ما در
کشور سختی داریم ،اما دلمرده نیستیم ،بلکه دلزنده هستیم.
ما امروز در کشور با مشکالت مواجه هستیم اما روحیه بلندی
در برابر دشمنان خود داریم و در هوای گرم و سرد ،روز روشن
و شب تاریک در کنار یکدیگر هستیم و همه اقوام و مذاهب
و قومیتها با هم برادر هستیم .امروز خدا راه وحدت ،اتحاد،
تعاون و کمک به یکدیگر را پیش روی ما قرار داده است.
رئیسجمهوری ادامه داد :در سال  ۹۲میزان تولید برق ما ۶۹
هزار مگاوات بوده است که امروز این میزان به  ۸۱هزار مگاوات
رسیده ،یعنی در  ۶سال  ۱۲هزار مگاوات برق اضافه شده است.
آنهایی که میگویند ملت ایران از مسیر پیشرفت بازمانده و
آنهایی که در کاخ سفید ادعا میکنند اقتصاد ایران را شکست
میدهند ،بدانند حرفشان اشتباه است.

سخنگوی دولت گفت :امیدوارم بتوانیم امور
تامین اجتماعی را بهگونهای دنبال کنیم که
ایرانیان زندگی با ریسک کمتری داشته باشند.
به گزارش ایلنا ،علی ربیعی در نشست
خود با اصحاب رسانه گفت :در هفته تامین
اجتماعی قرار داریم ،امیدوارم ما بتوانیم امور
تامین اجتماعی را بهگونهای دنبال کنیم که
ایرانیان زندگی با ریسک کمتری داشته باشند.
وی ادامه داد :برای ذینفعان بهزیستی
افزایش  ۱۰۰۰میلیاردی را داریم .هفته بهزیستی
نیز در حال آغاز است .ما در ایران بر اثر فقدان
سیاستهای رسیدگی به سالمندان در آینده نه
چندان دور با پدیده سالمند تنها مواجه خواهیم
شد که الزم است به این موضوع نیز رسیدگی
شود.
سخنگوی دولت خاطرنشان کرد :یکی از
بحثهای مهمی که در اصالح ساختار بودجه
دنبال میشود ،اصالح ساختار نظام مالیاتی و
تامین اجتماعی است .باید از افراد برخوردار
دریافتیهای منصفانه داشته باشیم تا به
نیازمندان رسیدگی بهتری صورت بگیرد.
ربیعی درباره اینکه قاضی پرنده نجفی گفته
است برخی از دستگاههای اجرایی در این
پرونده دخالت دارند ،شما این موضوع را تایید
و یا تکذیب میکنید ،گفت :ما به تفکیک قوا
معتقدیم و در اینکه دولت در امر قضا دخالتی
نداشته باشد ،اعتقاد داریم.
وی تاکید کرد :اگر دستگاه اجرایی خاصی
است اعالم کنند ،من این را تکذیب میکنم
زیرا حقوق انسانها مطرح است ،هم مقتوله
و هم آقای نجفی انسان هستند ،بهترین کار
این است که بگذاریم دستگاه قضا کارش را
انجام دهد.
ربیعی در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر
اینکه حذف سه دهک از دریافت یارانهها از چه
زمانی اجرایی خواهد شد ،گفت :ابتدا یک نکته
را بگویم روز گذشته گفتند یارانه نان حذف
شده است ،به هیچ عنوان این اتفاق نیفتاده
است و یارانه نان حذف نخواهد شد ،آنچه
اتفاق افتاد برای آردهای صنعتی بود که اتفاقا
به آرد نان تعلق خواهد گرفت.
ربیعی ادامه داد :درخصوص حذف سه
دهک از دریافت یارانهها باید بگویم به طور
سنتی هر اندازه مقدور باشد انجام میدهم.
سخنگوی دولت تاکید کرد :سال  ۹۴و ۹۵
پنج میلیون از سه دهک حذف کردیم ،برنامه
جدیدی نیست و همان قبلی است .اما باید
تاکید کنم که این اتفاق افتاده است.
سخنگوی دولت درباره اوقات فراغت و
برنامههای دولت نیز گفت :وزارت آموزش و
پرورش چندین برنامه را برای اوقات فراغت در
نظر گرفته است .صداوسیما نیز برنامههایی در
نظر گرفته است اما به طور کلی سیاستگذاری
دقیقی برای اوقات فراغت نکردهایم .واقعا
شهرهای فاقد سینما و تئاتر و ورزشگاه زندگی
شبانه ندارند .ما نیازمند سیاستگذاری برای
زندگی شبانه هستیم .زندگی شبانه واقعیتی
است که باید به طور سالم دنبال شود.
وی ادامه داد :سامانه سیاسی ما بر اساس
نهادهای میانجی به طور کلی ضعیف است و
ارتباطی با دولتها ندارد .یکی از اهداف ما در
دولت گسترش این نهادها بود و موفق بودیم.
خیریههایی که در این دولت افزایش پیدا کرده،
به اندازه کل خیریههایی است که در گذشته
شکل گرفته است .ما آییننامهها را اصالح
کردیم .جامعه اگر میخواهد با ثبات بماند باید
با نهادهای میانجی ارتباط داشته باشیم.
ربیعی درباره تبادل جیسون رضائیان و
ارتباط آن با ساخت سریالی دراینباره گفت:
قصد ورود به این موضوع را ندارم .آقای
واعضی هم موضعی گرفتند .یک سریال را
در حد یک سریال باید بررسی کرد .البته در
ژانرهای اطالعاتی باید خوانش با اصل موضوع
هماهنگی داشته باشد.
سخنگوی دولت یادآور شد :یک بار آقای
روستایی و ساداتیان را دیدم که ناراحت بودند.
فیلمشان را به خاطر تعبیری که از زحمتکشان
نیروی انتظامی داشتند باید تغییر دهند .اصال
از این موضوع عبور کنیم .تمایل ندارم بیشتر
دراینباره صحبت شود .اما این را بگویم زمانی
که بحث زندانیان در مکاتبات برجام مطرح
میشود اصال رضائیان دستگیر نشده بود.

