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يادداشت مهمان

سياست
فـردا

يادداشت اختصاصي
رحمتاهلل بیگدلی

عضو شورای مرکزی حزب
اعتماد ملی

این روزها ،ما ش��اهد دفاع تمامقد از دموکراسی و
رای مردم توسط کسانی هستیم که در کارنامه خود
چنین سابقهای ندارند و چه بسا در مقابل رای مردم
و اراده ملی بودهاند!
این نوع س��وار شدن بر موج احساسات مردم ،ذهن
آدمی را بهواژه «دماگوژی» معطوف میکند.
واژه دماگوژی ریش ه در «دماگوگیا»ی یونانی دارد
و بهمعنی «رهبری مردم» است.
 .۲در ادبی��ات سیاس��ینوی��نDemagogie ،
بهمعن��ی «عوامفریب��ی» و «دماگوژیس��ت»
 Demagogueبهمعن��ی «عوامفری��ب» و در
ی بهرهگیری از ناآگاهی
اصطالح ،دماگوژی بهمعن 

۲
اخبار کوتاه

جلسه فراکسیون امید
با نوبخت

ایلن�ا :نماین��ده ته��ران از اولین جلس��ه
فراکس��یون امید با نوبخت رئیس س��ازمان
برنام��ه و بودجه در خص��وص الیحه بودجه
س��ال  ۱۳۹۷در مجلس خب��ر داد .علیرضا
رحیمی در کانال تلگرامی خود نوشت :امروز
اولین جلسه فراکسیون امید با نوبخت رئیس
س��ازمان برنامه و بودجه در خصوص الیحه
بودجه سال  ۱۳۹۷در مجلس تشکیل خواهد
ش��د .پیش از ای��ن کمیته برنام��ه و بودجه
فراکسیون امید چند جلسه مقدماتی درباره
الیحه بودجه  ۹۷داشته و محوریت جلسات
فراکسیون در مورد الیحه بودجه نیز با همین
کمیته خواهد بود.

ی در ماجرای سپنتا
ع اصولگرای 
دماگوژی پیچید ه از نو 
تو
تودهها و فریفتن آنان با نویدهای فریبنده اس�� 
دماگوژیس��ت بهفرد و جریانی گفته میشود که با
ی تودهها و دادن وعدههای کاذب
استفاده از ناآگاه 
میکوشد با دگرگون جلوه دادن واقعیت ،دلهای
ن را بهسوی خود برباید.
آنا 
ی رایج
ی در رژیمهای ضدمردم 
 .۳این نو ع دماگوژ 
ل ناکا م در
است .در کشور ما نیز برخی افراد و محاف 
عرصه سیاست میکوشند با استفاده از این روش،
اعتبا ر از دسترفت ه خود در میان مردم را احیا کنند!
یک دماگوژیس��ت سیاس��یکار (و نه سیاس��ی) و
مردمفریب (و ن ه سیاستمدار پوپولیست) هیچگونه
ب��اوری بهآنچه میگوید ن��دار د و ب��ا آگاهی تمام
بهاینکه براس��اس منظومه فک��ری و اعتقادیاش،
آنچه میگوی د نادرست است آشکارا با وارونه جلوه
ت و نعل وارونه زدن میکوشد که خود را
دادن واقعی 
جوری دیگر و در واقع منجی مردم بنماید!
 .۴اصحاب بینش دماگوژیس��م یا «مککارتیسم»
(برگرفته از نام س��ناتور مک کارت��ی؛ مردمفریب
سرش��ناس آمریکایی) بر این باورند که اکثر مردم

را تودههای فرودست و ناآگاه و فاق د درک ،تشکیل
میدهند؛ مردمی که عقلش��ان بهچشمش��ان و
ن تابع احساساتشان اس��ت و بهآسانی
ارادهش��ا 
میتوان آن��ان را ب��دون نیاز ب�� ه بره��ان و تنها با
ت فریب
ی رسانهای و تحریک احساسا 
پروپاگانداها 
داد و با خود همراه کرد.
ب عضویت سپنتا نیکنام از شورای
 .۵ماجرای س��ل 
شهر یزد بسیار تلخ و در تعارض با قانون شوراهای
مص��وب مجلس و م��ورد تایید ش��ورای نگهبان و
مخالف بدیهیات حقوق شهروندی و تعالیم اسالم
ت که اینجانب
ی و سیره پیش��وایان دین اس 
رحمان 
ی فقهی و حقوقی و مبتنی بر اصول
بهزودی مقالها 
ن زمینه
ی را در ای 
حقوق بش��ر و حقوق ش��هروند 
منتشر خواهم کرد.
 .۶البته بر همه اصحاب اندیشه و دلسوزان کشور
و نظام اس��ت که با این پدیده نادرست ،مواجههای
ی و علمی داشته باشند و بکوشند که این گره را
عقالن 
با سرانگشت تدبیر بهگونهای باز کنند که آغاز راهی
برای استیفای حقوق شهروندی آحاد ملت و همه

گـــــــزارش

گفتوگوی روز

محمد نعیمیپور در گفتوگو با «جامعه فردا»:

اعضای فراکسیون امید مجلس را نمیشناسند

محمد نعیمیپور در دور شش��م مجلس نماینده ب��ود و عضو یکی از
تأثیرگذارترین فراکس��یونها .در آن دوره فراکس��یون مشارکت در
مجلس شش��م دس��ت باال و تأثیرگذاری باالیی در معادالت مجلس
ششم داشت .با توجه به تجربهای که دارد از او درباره عملکرد فراکسیون
امید و انتقادهایی که به آن وارد است سؤال کردیم .نعیمیپور معتقد
است فراکس��یون ظرفیتهای خوبی دارد اما از یک سو بیتجربگی و
سوءمدیریت و از سوی دیگر عدم شفافیت درمورد توان واقعی آنها سبب
شده تا اینگونه با موج انتقادها و مشکالتی روبهرو شوند .مشروح این گفتوگو را در ادامه بخوانید.
فراکسیون امید را میتوان برآیند واقعی جریان اصالحات دانست؟

به نظر من با توجه به رد صالحیتهای گستردهای که در جریان انتخابات مجلس دهم رخ داد میتوان
گفت در چنین شرایطی برآیند اصالحطلبان همین است .نباید از نظر دور نگه داشت که فراکسیون
امید کارهای مفیدی را نیز انجام داده اس��ت .اما در برخی مسائل هم دچار مشکالتی بودند و نتیجه
خوبی دریافت نکردند.

بازگشت تحریم ها
مساوی با خروج از برجام

تسنیم :رئیس س��تاد کل نیروهای مسلح
گفت :اگ��ر تحریمها بهبهانهه��ای دیگری
برگردد ،تصمیم نظام آن خواهد بود که ماندن
در برجام معنایی نخواهد داش��ت .سرلشکر
باقری ادامه داد :کسی که هدفش براندازی
ماست ،لیاقت و جایگاه مذاکره ندارد .با کسی
میشود مذاکره کرد و یک درصد هم احتمال
تفاهم داد که ب ه دنبال براندازی نباشد .روش
آمریکاییها بهرهگی��ری از تمام روشهای
ممکن اس��ت و در این موضوع آنها استفاده
از جنگ نظامی و روش س��خت را در انتهای
لیس��ت و اج��رای تحریمه��ای اقتصادی و
تنگنای معیشتی را در رأس تهدیدات جدید
خود قرار دادهاند.

جلسه قوا برای حل
معضل سپنتا

ایس�نا:یک عضو هیات رئیسه فراکسیون
امید گفت ک��ه باید موضوع س��پنتا نیکنام
در جلس��های با حضور نمایندگانی از هیات
تطبی��ق مصوب��ات دولت و مجل��س ،مرکز
پژوهش ها ،کمیسیون شوراها ،هیات رئیسه،
شورای نگهبان ،فقها و کارشناسان مربوطه
برگزار شود تا با انجام گفتوگوهایی به نتیجه
واحدی برسند .علیرضا رحیمی درباره حکم
تعلیق فعالیت سپنتا نیکنام در شورای شهر
یزد اظهار کرد :هیچگاه نباید نقش رای مردم
تش��ریفاتی تلقی ش��ود .قطعا رای مردم در
سیس��تم مبتنی بر دموکراسی تشریفاتی و
ابزاری نیست.

میتوانید یک نمونه از موفقیتهای فراکسیون امید را بیان کنید؟

انتخابات ش��ورای شهر و روستا با کمترین میزان رد صالحیت و به خوبی برگزار شد و این زیر سایه
فعالیت فراکس��یون امید بود که محقق ش��د؛ اما اینگونه فعالیتها دیده نمیشود ،در حالی که در
دورههای قبل بسیاری از نامزدهای شورای شهر رد صالحیت میشدند .در کمیسیون ماده  10احزاب
هم مصوبات خوبی وجود داشته که نتیجه فعالیتهای فراکسیون امید بود؛ اما توقعات و انتظارات
از فراکسیون خیلی باالست.
نکته همین است .چرا س�طح انتظار از فراکسیون باالست؟ آیا به این دلیل نیست که از
ابتدا درمورد این فراکسیون بزرگنمایی ش�د و در مورد تعداد واقعی اعضای آن و توان
تأثیرگذاریاش مبالغه شد؟

نقض حکم اعدام
محمدعلی طاهری

ایلنا :وکیل محمدعل��ی طاهری از نقض
حکم وی به علت ع��دم مطابقت با قوانین
خبر داد .س��یدمحمود علیزاده طباطبایی
درباره آخرین وضعیت پرونده محمدعلی
طاهری در دیوان عالی کش��ور عنوان کرد:
طبق اخباری که به ما رس��یده است حکم
اعدام ایشان به علت عدم مطابقت با قوانین
نقض شده  ،اما چیزی به ما ابالغ نشده است.
وکیل محمدعلی طاهری خاطرنشان کرد:
در اینص��ورت پرونده به ش��عبه همعرض
فرستاده میشود تا مجددا مورد رسیدگی
قرار گی��رد .وی تاکید ک��رد :پرونده بعد از
نقض حکم در دادگاه انقالب تعیین شعبه
میشود و آن زمان تاریخ و زمان رسیدگی
مجدد مشخص میشود .

این حرف درستی است .برخی به اشتباه تصور کردند هر کس که از طریق لیست امید رأی میآورد،
حتما عضو فراکسیون امید و به آن متعهد است .این برداشت اشتباهی بود .اینکه  150نفر از لیست
امید رأی آوردند به معنای تش��کیل فراکسیون  150نفره نبود .ما نمیتوانستیم توقع داشته باشیم
کسانی همچون کاظم جاللی و بهروز نعمتی عضو فراکسیون امید باشند ،به هر حال هویت سیاسی
آنها با ما متفاوت بود .اما متأس��فانه این اش��تباه فاحش را برخی انجام دادند و درمورد توان و تعداد
واقعی فراکسیون امید بزرگنمایی شد ،همان موقع البته بودند کسانی که میگفتند چنین چیزی
نیست و باید واقعیتها بیان شود و بازتاب آن اقدامات پروپوگاندایی همین شد که سطح انتظارات
از فراکسیون باال رفت و همه را به اشتباه انداخت.

ناهماهنگی فراکسیون امید
در تصمیمگی��ری در م��ورد
گزینه پیشنهادی وزارت علوم
در نهایت منجر به این ش��د
که علیرغ��م مخالفت جامعه
دانش��گاهی ،منصور غالمی
از مجلس رای اعتماد بگیرد.

مشکل این فراکسیون از نظر ماهوی چیست؟ در یک سال و نیم گذشته حتی یک برنامه
یا طرح برای حل مش�کل و یا معضلی از جامعه ارائه نکرده اس�ت و گویی بیشتر درگیر
معاملهگری با وزرا و دولت است!

من این را قبول ندارم .فراکس��یون امید در حد وسع و ظرفیتش کارهای خوبی انجام داده است .در
ارتباط با تصویب برخی قوانین عملکرد خوبی داشتند .به بیان دیگر در حد و اندازهای که من شناخت
دارم ،خوب ظاهر شدهاند .نیروهای خوبی هم دارند؛ اما دو مشکل وجود دارد .یکی بیتجربگی اعضای
فراکسیون و عدم شناخت مجلس و مکانیزم هایش و دوم مدیریت فراکسیون .به نظر من مدیریت
میتواند تقویت ش��ود و از نیروهای قویتری در رأس و مدیریت فراکسیون استفاده شود .مدیریت
فراکسیون احتیاج به تقویت و افراد باانگیزهتری دارد.

عکس :فواد اشتری /
تسنیم

تشریح موقعیت فراکسیون امید از زبان نمایندگان

بزرگنمایی شد ،اکثریت نبودیم

شورای نگهبان در حوزه
شوراها مسئولیتی ندارد

جماران :س��یدمحمد ص��در عضو مجمع
تش��خیص مصلحت نظ��ام با بی��ان اینکه
اقدامی که در مورد س��پنتا نیکنام از سوی
ش��ورای نگهبان ص��ورت گرفته اس��ت و
مش��کالت جدی هم در کش��ور ب��ه وجود
آورده ،در ابعاد مختلف قابل بررسی است،
اظهار ک��رد :اولین مس��اله از بعد حقوقی
است که اساسا شورای نگهبان حق دخالت
در این مورد را دارد یا نه؟ پاس��خ این سوال
مشخص است؛ طبق قانوناساسی ،شورای
نگهبان فقط می توان��د در مورد انتخابات
ریاست جمهوری ،مجلس شورای اسالمی
و خبرگان رهبری اظهار نظر کند و در این
زمینه هیچ مسئولیتی ندارد.

ایرانیان با هر نژاد و دین و مذهب باشد!
 .۷اما بهنظر میرس��د که ما در این ماجرای ناگوار
ش��اهد نوعی دماگوژی پیچیده از نو ع اصولگرایی
هس��تیم؛ عدهای از رهبران اصولگرا ،اقدام بهسلب
عضویت یک عضو زرتش��تی ش��ورای ش��هر یزد
میکنن�� د و با قاطعی��ت هرگونه مخالف��ت با این
تصمیم را مقابله با نظام میخوانند و در این میان،
نمایندگان و مسئوالن غیراصولگرا که دغدغه حفظ
ت دارند از ترس
پست و تکرار حضور در مجلس و قدر 
رد صالحیت و ...تا حدی کوتا ه میآیند ،اما از سوی
دیگر کسانی که هیچگاه دغدغه تایید صالحیت و
ن را نداشتهاند تا چه رسد بههموطنان
ی مسلمانا 
آرا 
ض میشوند
زرتشتی ،رابینهودوار وار د عرص ه اعترا 
ن خواهند
و اعالم میدارن��د که قاطعان ه در مقابل آ 
ایستاد!
 .۹ما یکبار در سال  ۱۳۸۴از دماگوژی اصولگرایانه
ن گزیده شدهایم .در انتخابات
البته از نوع س��اد ه آ 
ریاستجمهوری نهم ،ش��ورای نگهبان اقدام بهرد
صالحی��ت مصطف��ی معی��ن ،کاندی��دای طیفی
از اصالحطلب��ان که خ��ود را س��وپراصالحطلب و
سیاستمدار قهار میدانستند کرد ،اما از سوی دیگر

حداد عادل(اصولگرایی که خود با حذف
غالمعلی 
ی وارد مجلس ش��د) بهعنوان منجی
علیرضا رجای 
آن طیف وارد عمل شد و با گرفتن حکم حکومتی،
مصطفی معین را وارد عرصه انتخابات کرد و زمینه
شکست اصالحطلبان و سلط ه احمدینژاد بر کشور
را فراهم آورد!
ی س��اد ه نتیجه
 .۱۰بدون تردید دیگر آن روشها 
نمیدهد و باید از روشهایی پیچیدهتر استفاده شود
ن عش��ق
که هم از تودههای مردم و هم اصالحطلبا 
ی کند و زمینه حمایت عشققدرتها
ت دلربای 
قدر 
از آن��ان را در انتخاب��ات  ۱۳۹۸و  ۱۴۰۰بهن��ام
اصالحطلبان و بهکام اقتدارگرایان فراهم آورد!
برای فهم دقیق ای��ن تحلیل بای��د منتظر بمانیم
و ببینیم ک��ه آیا صالحیت امث��ال علی الریجانی،
عزتاهلل ضرغامی و  ...که قاطعانه با سلب عضویت
سپنتا نیکنام مخالفت کردهاند تحت عنوان مقابله
با نظام رد میشود یا نه؟!
ظاهرا این دماگوژی برای این اس��ت ک��ه با قلع و
قمع اصالحطلبان و وجاهتس��ازی برای این افراد
و حمایت عش��ققدرتها برای ریاس��تجمهوری
ی شود!
حضرات بسترساز 

اگر تحقق
مطالبات،
مالک
اصالحطلب
بودن
فراکسیون
است ،این
فراکسیون
برآیند
اصالحات
نیست

عکس روز

همای��ش وح��دت بی��ن
نیروهای س��پاه و ارتش در
اصفهان.
عکس :عل�ی خدایی /
تسنیم

جامعه فردا -هفتم اسفند  94برای اصالحطلبان با
پیروزی بزرگی به پایان رسید؛ آنقدر بزرگ که آن را
«گام دوم» نامیدند و از دلش فراکسیونی به نام «امید»
در بهارستان زاییده شد .این زایش با خود مطالبات و
امیدهایی را به همراه آورد ،تاجاییکه بخشی از بدنه
اجتماعی اصالحطلبان تصور میکردند س��ر لیست
امید بر جایگاه ریاست تکیه خواهد زد ،اما در مصاف
میان عارف و الریجانی به خوبی روش��ن شد که وزن
این فراکسیون آنقدر نیست که بتواند چنین تأثیراتی
را در مجل��س دهم پدید آورد؛ اما هیچ یک از اعضای
فراکس��یون امید زیر بار این مس��ئله نرفتند .اکنون
یک س��ال و نیم از تشکیل فراکسیون امید میگذرد
و شکس��تهای پ��ی در پ��ی را تجربه کرده اس��ت؛
شکستهایی که البته برای هر کدامشان توجیهات
خاص خود را بیان میکنند .شکستهایی که البته
پردهها را برانداخته و برای برخی بهخوبی روشن کرده
است ،فراکس��یون امید آن چیزی نبود که از ابتدا به
مردم عرضه شد .این موضوع را حتی برخی از اعضای
فراکسیونامیدهمتأییدمیکنند.درچندهفتهاخیر
و در جریان رأی اعتماد به کابینه دوازدهم ،فراکسیون

امید ضعیفترین عملکرد خود را به نمایش گذاشت و
خبرهایی از البیها و تعامل با برخی از وزرا از گوشه و
کنار به گوش میرسید .با رأی آوردن غالمی بهعنوان
وزیر علوم انتقادها از فراکس��یون امی��د به اوج خود
رسید .به ویژه که خبر رس��ید در جلسهای که برای
تصمیمگیری درباره غالمی برگزار شده بود و  43نفر
حضور داشتند تنها 9نفر با رأی به غالمی موافق بودند
و عمال فراکس��یون باید موضع رسمی خود را در این
مورد اعالم میکرد ام��ا با وجود اینکه به جمعبندی
رسیده بودند ،اعالم کردند به جمعبندی نرسیدهاند
و شخصی رأی خواهند داد .جامعه فردا برای بررسی
بیشتر موضوع با چند تن از اعضای فراکسیون امید
تماس گرفت و سؤاالتی را با آنها در میان گذاشت که
نام آنها نزد جامعه فردا محفوظ است.
نه شطرنج بلدیم و نه شفاف هستیم

وقتی میگویم میخواه��م درباره
فراکسیون چند سؤال داشته باشم،
بهسختی زیر بار میرود .میگوید در
این مدت آنقدر انتقاد شنیدهام که

حد و اندازه ندارد .این عضو فراکسیون امید معتقد است
مشکل از آنجایی شروع شد که در همان ابتدای کار در
مورد تعداد اعضای واقعی این فراکسیون شفافسازی
نشد و بهنوعی دروغ به مردم گفته شد و همین موضوع
سبب شد تا توقعات از فراکسیون باال برود .او در ادامه
میافزاید :درس��ت است که  150نفر از لیست امید به
مجلس راه پیدا کردند؛ اما همه آنها به فراکسیون امید
وفادار نبودند و از همان ابتدا این مسئله روشن بود؛ اما
در موردش شفافسازی نشد .این عضو فراکسیون امید
میگوید :حلقهای در مجل��س و در دولت همه امور را
ادارهمیکنندوعمالفراکسیوننمیتواندتأثیرچندانی
در اداره امور داشته باشد .در واقع درباره توان فراکسیون
بزرگنمایی شده و توانش کمتر از این حرفهاست .این
عضو فراکسیون امید در پاسخ به این سؤال که دلیل این
مشکالت را در چه میبیند ،میگوید :مشکل اصلی در
رأس فراکسیون است ،به نظر من مدیریت فراکسیون
از هم��ان ابتدا میتوانس��ت از بس��یاری مش��کالت
جلوگیری کند؛ اما یا توانش را نداشت یا تصور میکرد
با چنین مسیری میتواند برخی از اهدافش را محقق
کن��د .او در پایان اضافه میکن��د :همانطور که گفتم

دفتر حافظ منافع ایران در جده ایجاد میشود
ایسنا :دریاصفهانی در بازگشت  1/7میلیارد دالر و
محموله طال به کشور مشارکت داشته است.
س��خنگوی وزارت خارج��ه در نشس��ت مطبوعاتی
هفتگ��ی خ��ود با خبرن��گاران در پاس��خ به س��ؤالی
درخصوص انتخاب س��وئیس بهعن��وان حافظ منافع
ایران و عربستان در تهران و ریاض و زمان آغاز فعالیت
دیپلماتهای ایرانی و س��عودی ،گفت :براساس آنچه
که امضا شده ،کشور سوئیس بهعنوان حافظ منافع دو
کشور انتخاب ش��ده و قرار است در آینده دفتر حافظ
منافع ما در جده ایجاد ش��ود .زمان گشایش این دفتر

حلقهای در مجلس و دولت تمام امور را به دست دارند
و متأسفانه فراکسیون امید هم در این بازی سیاسی نه
ش��طرنجباز خوبی اس��ت که بتواند در این معادالت
تأثیرگذار باشد و نه آن چیزی است که از ابتدا نشان داده
اس��ت .این عدم ش��فافیت درمورد تعداد اعضا برای
فراکسیون هزینههای باالیی به همراه داشته و خواهد
داشت .او همچنین در پاسخ به این سؤال که با وجود
تنها  9رأی موافق برای منصور غالمی چرا فراکسیون
بهطور رسمی اعالم نکرد که با او مخالف است ،گفت:
البیها برای او بس��یار فعال بود .بسیاری از چهرههای
مدعی اصالحطلبی با اعضای فراکس��یون و رأس آن
تماس گرفتند و درخواست کردند به غالمی رأی مثبت
دهند .کسانی همچون ،فرجیدانا ،توفیقی ،ظریفیان
و همچنین علی شکوری راد.
سطح توقعات از ما باالست

یک عضو دیگر فراکسیون که او
هم نام خ��ود را نزد م��ا محفوظ
میداند معتقد اس��ت انتقادهای
زیادی به عملکرد همکارانش وارد
اس��ت .وقتی از او میپرسم ریش��ه این مشکالت
چیس��ت ،میگوید :چرا از من میپرسید؟ شاید
رئیس فراکسیون فرد مناسبتری برای پاسخ به
این س��ؤاالت باش��د .بهنظ��ر میرس��د اعضای
فراکس��یون امید در ابتدا مدیری��ت و رأس آن را
ریش��ه مش��کالتی که امروز دامنگیرش��ان شده
میدانند .از این عضو فراکسیون امید سؤال کردم

و اعزام دیپلماتهای ایرانی به جده مش��خص نیست.
تاریخ دقیقی در این ارتباط در نظر گرفته نش��ده و در
زمانی که موضوع قطعی شد ،در مورد آن اطالعرسانی
خواهد شد.
بهرام قاسمی در پاسخ به سؤالی در مورد اظهارات اخیر
نماینده عربستان در سازمان ملل علیه ایران مبنی بر
اینکه ایران علیه ش��هروندان خ��ود تبعیض نژادی و
مذهبی قائل میشود و همچنین سوءاستفاده برخی
افراد و کشورها از موضوع سپنتا نیکنام جهت فشار به
ایران گفت« :وظایف وزارت خارجه مش��خص است و

آیا فراکس��یون امید برآیند واقعی اصالحطلبان
است و او در پاسخ گفت :شما بیرون گود نشستید
و از برخ��ی پیچیدگیه��ا و محدودیته��ا خبر
ندارید .من میدانم س��طح توقعات از ما بس��یار
باالست؛ اما به همان میزان مسائل درون مجلس
هم پیچی��ده و متفاوت اس��ت .ح��ال اگر تحقق
مطالبات مالک اصالحطلب بودن فراکسیون است
پس باید گف��ت که نه ای��ن فراکس��یون برآیند
اصالحات نیست اما مالک این نیست .وقتی از او
میپرسم پس مالک چیست زیر بار پاسخ نمیرود
ام��ا میگوید توان ما آن چیزی نیس��ت که تصور
میشود ،اگر توقعات مردم محقق نمیشود دلیل
بر اصالحطل��ب بودن ما نیس��ت ،توانمان قدری
نیست که خواستهها محقق شود .از او پرسیدیم
چرا فراکسیون امید در یک سال و نیم گذشته هیچ
طرح و برنامهای را برای حل معضالت و مشکالت
م��ردم ارائه نکرده اس��ت و تنها درگیر یکس��ری
مس��ائل جزئی اس��ت و کالنمحوری در دستور
کارش نیست و خروجی فراکسیون امید عمال هیچ
است .این عضو فراکس��یون امید گفت :متاسفانه
کمیتهه��ای ما در این زمینه فعال نیس��تند .آنها
نباید منتظر بمانند ط��رح یا الیحهای به مجلس
ارائه ش��ود و ذیل آن اظهارنظ��ر کنند .توقعی که
میرود این است که خودشان تولید داشته باشند
و طرح مس��ئله کنند که این موضوع هم الزاماتی
دارد که متأس��فانه فراکس��یون نس��بت به آنها
بیتوجه است.

من در مورد مسائل داخلی اظهارنظر نمیکنم ،گرچه
معروف اس��ت که میگویند ،سیاست خارجی دنباله
سیاست داخلی است؛ ولی همانطور که گفتم ،ما در
حوزه مسائل سیاست داخلی ورود نمیکنیم».
وی همچنین در خصوص تغییرات در وزارت خارجه،
با بیان اینکه روند تغییر ساختار در وزارت خارجه ادامه
دارد ،گفت :براس��اس تاپ چارت وزارت امور خارجه
معاونت اقتصادی و معاونت سیاسی در این وزارتخانه
تشکیل میش��ود .هنوز نفراتی که باید مسئولیت این
دو معاونت را برعهده بگیرند ،قطعی نش��ده و آنچه که
دررس��انهها در این زمینه مطرح میشود ،گمانهزنی
بیش نیست.

