فراکسیون ژله ای
يادداشت اختصاصي
داریوش قنبری

نماینده اسبق مجلس

وقتی م��ی خواهی��م فراکس��یون امی��د را نقد
کنیم ،باید یادمان باش��د که م��ا در ایران هویت
فراکس��یونی محکمی نداریم .عنوان فراکسیون
در ای��ران با آنچه در کش��ورهای توس��عه یافته
از لحاظ سیاس��ی وج��ود دارد ،متفاوت اس��ت.
در ای��ران بهدلیل ضعف احزاب سیاس��ی ،وقتی
اش��خاص وارد مجلس میشوند ،با بدنه حزب در
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ارتباط نیستند .در بریتانیا عقبه احزاب سیاسی
فراکسیون را تشکیل میدهد ،در ایران این اتفاق
طبیعتا معنایی ندارد و نتیجه آن میشود که در
رأیهایی که در گلدان ریخته میشود با خواسته
های فراکس��یون فاصله فراوان دارد .فراکسیون
در ادبی��ات سیاس��ی مفهوم دارد و کس��انی که
ترمینولوژی احزاب را میشناسند ،میدانند که
ما در ایران با هویت حزبی فراکسیونها را تشکیل
ندادهایم ،طراحی سیاسی مجلس بر اساس جناح
های سیاسی صورت گرفته است ،در کشورهای
توسعه یافته جناح شاخه درونی حزب محسوب
می ش��ود ،اما در ایران جناح فراتر از حزب است
و تش��کلها تحت نام حزب مجوز گرفته اند و در
درون تشکیالت فراتری به نام جناح جای گرفته

اند .جناح سیاسی در ایران معادل جبهه سیاسی
در کشورهای دیگر است که احزاب در آنها نهادینه
ش��ده اس��ت .در نظام های حزبی فراکسیون ها
انضباط ،برنامه و خواستههای حزب را در خارج از
مجلس اجرا میکنند؛ در ایران با توجه به ضعف
احزاب ،این اتفاق روی نمیدهد .با این تفس��یر
فراکس��یون امی��د در واقعیت اصال فراکس��یون
نیس��ت که ما انتظارات سیاسی سازمان یافته از
آنها داشتهباش��یم ،بلکه یک ساختار نامنضبط و
ژله ای اس��ت که در توفانهای سیاسی کشور به
اینسو و آنسو لغزش پیدا میکند ،اگر چه سعی
میکن��د در حوزه عمومی خ��ود را اصالح طلب
و رفرمگرا بداند،فراکس��یون امید درواقع با بدنه
حزبی خود در ارتباط نیست،و آنجا تنها کلونی از

افراد است،که بر اساس البیگری ها وارد معادالت
مجلس میشودو به برنامههایی رأی میدهد که
با شعارهای فراکسیون تفاوت دارد ،برای همین
نباید از رأی اعتم��اد و نحوه رأی دادن امیدیها
دلخور بود ،یا نباید انتظار داشته باشیم شهرداری
قالیباف تحت تحقیق و تفح��ص قرار بگیرد .در
انتخابات سال  94نزدیک به  160نفر به نام امید،
وارد مجلس ش��دند ،ولی در عمل تنها  92نفر به
مرامنامه فراکسیون تعهد دارند.
امید مجموعهای از اصالح طلب��ان و معتدلینی
است که به اصولگرایان دلبستگی دارند .،یادمان
باش��د که «امید» ب��ه برنامههای خود رس��یده
است .امید یک برنامه سیاسی بود تا مانع از ورود
تندروها به پارلمان شود .در آن زمان هیچ چارهای

سـيـاسـت
فـردا

ج��ز آنچه روی داد ،وجود نداش��ت؛ اما برای بعد
از آن (روز بع��د از پیروزی)هیچ برنامهای وجود
نداشت ،لذا فراکس��یون از همان روز تأسیس با
مشکل هویت روبهرو شد ،همه چیز به قضا و قدر
واگذار شد .حاال رهبران فراکسیون هم نمیتوانند
نقش عم��دهای ایفا کنند؛ زی��را جریان بازی در
اختیار آنها نیست .عارف ،گاهی گالیه و شکایت
میکن��د ،اما می داند ک��ه خانه از پایه مش��کل
معم��اری دارد و پایههای فراکس��یون بهخوبی
طراحی نشده اس��ت .امید یک لیست موفق بود،
اما یک فراکسیون موفق نمیتواند باشد ،در جایی
که احزاب به محاق رفته اند و همه چیز حول محور
شخصیتهای کاریزماتیک شکل گرفته ،ادامه راه
جز این شیوه راه کار دیگری ندارد.

با پخش فرم عضویت در صحن علنی مجلس
صورت گرفت

۳
پارلمان

شکایت سپاه اصفهان از
مطهری

سرشماری فراکسیون امید
ناهید مولوی
روزنامهنگار

 18ماه از تش��کیل مجلس دهم گذش��ته است و
نتیجه بخش��ی از آرای مردم در هفتم اسفند 94
فراکس��یونی به نام «امید» ش��د .اکن��ون پس از
 18ماه فعالیت و فراز و نش��یب س��ؤال اصلی این
اس��ت که تعداد اعضای فراکسیون امید چند نفر
است؟ پاسخهایی که از اعضای فراکسیون در این
مورد شنیده ش��د برای حامیان جریان اصالحات
چندان دلگرمکننده نبود .پس از یک س��ال و نیم
این فراکسیون به نقطه اولیه خود بازگشته و چند
وقت پیش مجددا اقدام ب��ه پخش فرم در صحن
علنی و میان نمایندگان کرده اس��ت .این خبر را
نایبرئیس فراکسیون اعالم کرد .این فراکسیون
در ابتدای تش��کیل امیدهای زی��ادی را در میان
بدنه اجتماع��ی اصالحطلب��ان برانگیخت اما هر
چه زمان گذش��ت امیدها رو به ناامیدی گذاشت
و انتقادها از آن س��ر به فلک کشید .اکنون گویی
تعداد اعضای فراکسیون امید تبدیل به راز مگویی
ش��ده که اعضای اصلی و هیاترئیسه از گفتن آن
اب��ا دارند ،ع��ددی که میتواند راز شکس��تهای
پیدرپی فراکسیون امید را نیز برای افکار عمومی
روشن کند و مشخصکننده این باشد که حامیان
جریان اصالح��ات در چه س��طحی میتوانند از
این فراکس��یون توقع تأثیرگ��ذاری در مجلس را
داشته باشند.
 100عضو روی کاغذ

پیش از این بس��یاری از اعضای فراکسیون بر این
مسئله اذعان داشتند که از ابتدا درباره فراکسیون
بزرگنمایی شد و عددی که اعالم شد واقعی نبود.
اکنون کریم حس��ینزاده ،نایبرئیس فراکسیون
امید در پاسخ به این سؤال «جامعه فردا» که تعداد
اعضای این فراکس��یون چند نفر است ،میگوید:
«چندی پیش ما در صحن علنی مجلس فرمهایی
را پخش کردیم تا نمایندگانی که تمایل دارند عضو
فراکسیون امید باشند آن را پر کنند .تا سه هفته

پیش  100نفر فرمها را پر ک��رده و عودت دادند،
اما از س��ه هفته پی��ش تا االن خبر ن��دارم آیا فرم
دیگری به دبیرخانه فراکس��یون عودت داده شده
یا خیر» .به نظر میرس��د فراکسیون امید پس از
 18ماه فعالیت به نقطه صفر بازگشته است 18 .ماه
پیش نخستین همایش فراکسیون امید در مسجد
س��لمان فارس��ی در مجموعه ریاستجمهوری
برگزار شد و نمایندگان برای پر کردن فرم لیست
امید در آن همایش ش��رکت میکردند و از همان
همایش عدد  150عضو بیرون آمد و تصور اکثریت
بودن فراکس��یون امید بر باورها نشست ،تصوری
که امروز شکسته شده است .علیرضا رحیمی یکی
دیگر از اعضای فراکس��یون امید در همین ارتباط
به «جامعه فردا» میگوی��د« :زمانی که همایش
مسجد سلمان فارسی برگزار شد هنوز فراکسیون
مستقلین تش��کیل نش��ده بود» .به نظر میرسد
بیش از آنکه اصولگرایان رقیب فراکس��یون امید
باشند این مستقالن هس��تند که چنین نقشی را
بازی میکنند و با تشکیل فراکسیون مستقالن از
تعداد اعضای فراکس��یون امید کاسته شده است.
رحیمی هم مانند سایر اعضای فراکسیون ترجیح
میدهد درباره تعداد اعضا سکوت کند و میگوید:
«ب��رای برخی ،م�لاک اعضای ش��ورای مرکزی
است و برای برخی دیگر مجمع عمومی .بنابراین
نمیتوان عدد دقیقی را بیان کرد» .او در پاسخ به
این س��ؤال که بهطور معمول چند نفر در جلسات
فراکس��یون ش��رکت میکنند گفت« :ش��ورای
مرکزی فراکسیون امید طبق اساسنامه  40عضو
دارد ،ام��ا در مجمع عمومی معموال بین  50تا 60
نفر شرکت میکنند».
عارف ،دلیل تعلل در انتشار اسامی اعضای
فراکسیون

حساس��یت درباره تعداد اعضای فراکسیون امید
ب��ه حدی ب��اال گرفته ک��ه محمدرضا ع��ارف در
س��خنرانی دیروز خود در جمع اعض��ای جامعه
اسالمی دانش��گاهیان دانش��گاه صنعتی شریف

عکس :مهدی قربانی
 /ایرنا

گفت« :این سؤال تنها از فراکسیون امید پرسیده
میشود که اعضای ما چه تعداد هستند و از دیگر
فراکس��یونهای سیاسی مجلس س��ؤالی در این
خصوص پرسیده نمیش��ود؟» او خودش به این
مسئله پاسخ میدهد و میگوید« :شاید دلیل آن
شعار شفافیت باش��د که ما مطرح کردیم و به آن
اصرار داریم» .با همه اینها رئیس فراکسیون امید
از گفتن تعداد اعضای این فراکسیون همچنان سر
باز میزن��د و گالیههای قدیمی را مطرح میکند.
به گزارش «ایس��نا» ،عارف در ادام��ه اضافه کرد:
«برخی از نمایندگان هس��تند که وقتی به حوزه
انتخابیهش��ان میروند اصالحطلب میش��وند و
وقت��ی در صحن مجلس هس��تند غیرامیدی .آن
هم به دلیل ت��رس از رد صالحی��ت احتمالی در
انتخاباتهای آین��ده و برخی مالحظات امنیتی.
به همین دلیل در اعالم اعضای فراکسیون امید به
خاطر رعایت حال این تعداد از نمایندگان تاخیری
صورت گرفت».
این در حالی است که از چند وقت پیش این بحث
به میان آمد تا فراکسیون امید اسامی اعضای خود
را بهصورت شفاف منتشر کند تا برای افکار عمومی
روشن شود این فراکسیون چند عضو متعهد دارد،

اما این مس��ئله در میان خبرهای ریز و درشت به
نوعی به فراموشی سپرده شد و حتی زمزمههایی
به گوش رس��ید که برخی در فراکس��یون با این
اقدام مخالف هستند و این کار را از دستور خارج
کردهان��د .اما علیرضا رحیمی ب��ه «جامعه فردا»
میگوی��د ما در یکقدمی انتش��ار اس��امی اعضا
هستیم و به زودی این اقدام صورت خواهد گرفت.
وقتی از او درباره طوالنی شدن این پروسه سؤال
میکنم ،او مالحظات رئیس فراکس��یون را دلیل
این مسئله بیان میکند و میگوید« :آقای عارف
مالحظاتی در این مورد دارند ،مالحظاتی اخالقی.
به هر حال ما همه در اینجا همکار هس��تیم و باید
از عقبه و انگیزههای سیاس��ی و وفاداری اعضای
فراکس��یون مطمئن باش��یم تا در انتشار اسامی
اعضا اش��تباهی صورت نگیرد .ما این کار را برای
شفافسازی و زمینهس��ازی برای انسجام بیشتر
انجام میدهی��م و امروز به دنبال خالصس��ازی
فراکسیون امید هستیم» .اینکه خالصسازی در
فراکسیون با پخش مجدد فرم عضویت آغاز شده
اس��ت هم نکته قابل تاملی است .یک سال و چند
ماه از فعالیت فراکس��یون گذش��ته و در چندین
رأیگیری به خوبی روشن شده که چه کسانی در

گفتوگوی نهادهای نظامی و احزاب سیاسی
مخالف با فرمایش امام است

جامعه ف�ردا  -ای��ن روزها ب��ازار پیش��نهادات
اصالحطلبان و اصولگرایان برای ایجاد گفتوگوی
ملی داغ اس��ت .هر یک به نحوی از آن میگویند و
اس��امی مختلفی برای آن انتخاب میکنند .روزی
آش��تی ملی ،روزی دیگر صل��ح دو فاکتو ،بار دیگر
گفتوگ��و و عناوین دیگری ک��ه البته یک تعریف
و ش��رایط متفاوتی را برای ایجاد ای��ن امر در نظر
میگیرند .اما با این حال بنمایه همه آنها دو کلمه
اس��ت :گفتوگوی مل��ی .اصالحطل��ب و اصولگرا
هم ندارد!
محمدرضا باهنر دبیرکل جبهه پیروان خط امام و
رهبری را میتوان نماینده سوی اصولگرایان سنتی
در نظ��ر گرفت و فردی مانند مصطف��ی تاجزاده یا
بهزاد نبوی را به عنوان نماینده سوی اصالحطلبان
که خواهان برقراری ارتباط مجدد با یکدیگر هستند
و همفکری درباره مسائل مهم کش��ور را که مورد
وفاق همه جناحها اس��ت ،یکی از نخستین گامها
میدانند .مس��ائلی نظیر مبارزه با فساد ،بیکاری و
یا تهدیدهای خارجی؛ هرکدام از اینها موضوعاتی

اس��ت که میتواند ش��خصیتها و افرادی حتی با
دی��دگاه و نظرگاههای بس��یار دور از هم را دور یک
میز جمع کند و برای رفع آن به همفکری بپردازند.
چندی پیش تاجزاده در گفتوگو با «جامعه فردا»
از ناطق نوری خواسته بود که کمیتهای متشکل از
هر دو جناح وارد میدان سیاست شود و نقش حلقه
واسطه بین این دو جریان را بازی کند و بهدنبال آن
هم محمدرضا باهنر ،دبیرکل جبهه پیروان خط امام
و رهبری و از شخصیتهای پرنفوذ اصولگرایان نیز
از ناطق نوری تقاضا کرد که به سپهر سیاست ایران
بازگردد و از بازنشستگی خودخواسته دست بردارد
تا بتواند قدمی برای حل وضعیت کنونی بردارد.
با این حال به نظر میرسد استقبال شخصیتهای
اصالحطلب و اصولگرا از این مبحث به همینجا ختم
نشده است .مرتضی حاجی ،عضو هیأتمدیره بنیاد
امید ایرانیان گامی فراتر گذاشت و در مصاحبهای
از ل��زوم گفتوگوی اصالحطلبان ب��ا نهادی مانند
سپاه حرف زده بود.
او گفته بود« :معتق��دم اصالحطلبان باید با احزاب

رقیب و با اصولگراهای خیلی تند و حتی با س��پاه
مذاکره کنند».
عدم ارتب��اط احزاب با نهادهای نظامی و عدم ورود
این نهادها به حوزه سیاس��ت را میت��وان یکی از
محوریترین فرمایشان امام خمینی (ره) دانست؛
هم��ان فرمانی ک��ه باعث اس��تعفای بس��یاری از
سپاهیان از سپاه پاسداران و یا از اعضای حزبهای
مختلف از احزابشان در دهه  60شد.
مرتض��ی حاج��ی درحال��ی از ل��زوم گفتوگوی
اصالحطلبان با س��پاه حرف میزند که بسیاری از
شخصیتهای این جریان سیاس��ی در زمانهای
مختلف از ارتباط این نهاد نظامی و امنیتی با احزاب
و ش��خصیتهای اصولگرا گالیه و انتقاد کردهاند و
این پیشنهاد حاجی را عجیبتر میکند.
در همین خصوص بهس��راغ حس��ن رسولی ،عضو
هیأتمدیره بنیاد باران و عضو شورای سیاستگذاری
اصالحطلب��ان رفتیم .او با بیان اینکه همه احزاب و
شخصیتها از ش��کلگیری گفتوگویی در سطح
ملی اس��تقبال میکنند ،گفت :به هرحال ما باید با

شخصیتها و نهادهایی وارد گفتوگو شویم که در
عین حال اصول خودمان را هم حفظ کنیم.
رس��ولی با بیان اینکه به توجه به حال و روز کنونی
ایران ،اصل گفتوگ��وی ملی یک اق��دام انقالبی
و ملی اس��ت ،تأکید کرد :هر دو جریان ریش��هدار
سیاسی کش��ور یعنی اصالحطلبان و اصولگرایان
و شخصیتهای وابس��ته به این دو طیف بر کمک
به نظام در مواجهه با موانع و مش��کالت ،اتفاق نظر
دارند.
او افزود :مرزبندی سیاس��ی طبیعی است؛ اما روی
روشها و ش��یوهها اختالف نظر داری��م؛ بنابراین
اگر مس��ائل مل��ی را با مس��ائل فک��ری و عقیدتی
جدا کنیم ،قطعا موضوعاتی هس��تند که روی آنها
حرف مشترکی وجود دارد .برای مثال بحث رکود
اقتصادی ،بیکاری ،رشد آسیبهای اجتماعی ،ظهور
و بروز فس��اد اداری و غی��ره میتواند از موضوعاتی
باش��د که بهعنوان فصول مشترک مورد گفتوگو
قرار گیرد.
رسولی معتقد است که هرچه امکان گفتوگو بین

کدام طرف میدان ایستادهاند ،اما به نظر میرسد
رئیس فراکس��یون امید همچن��ان بر همان مدار
گذشته خود میچرخد .گویی همان تعجیلی که
در نخس��تین همایش فراکسیون امید سبب شد
تا عدد  151را به م��ردم مخابره کند ،امروز جای
خ��ود را به این تعلل داده ک��ه عدد واقعی اعضای
فراکسیون اعالم نش��ود .به هر حال بسیاری این
مسئولیت را متوجه محمدرضا عارف میدانند و
به همین نسبت کاس��تیها و موفقیتها را نیز به
پای او مینویس��ند ،چنانکه علی صوفی به عنوان
یکی از اعضای ش��ورای سیاستگذاری در اظهار
نظری اعالم کرده «مسئولیت آشفتگی فراکسیون
امید با محمدرضا عارف است» -البته اگر رئیس
فراکس��یون امید قبول کند که فراکسیون تحت
امرش آش��فته اس��ت .حال باید منتظ��ر ماند و
دی��د مالحظات رئیس فراکس��یون امی��د تا کی
ادام��ه خواهد داش��ت و آیا تن به خواس��ته افکار
عموم��ی درباره شفافس��ازی در خصوص تعداد
واقعی فراکس��یون خواهد داد و یا اینکه همچنان
مس��یری را که در  18ماه گذشته طی کرده است
پیش روی خود خواهد دید و کجدار و مریز پیش
خواهد رفت.

چندی پیش
در صحن
علنی مجلس
فرمهایی
پخش شد تا
نمایندگانی
که تمایل
دارند عضو
فراکسیون
امید باشند آن
را پر کنند .تا
سه هفته پیش
 100نفر فرمها
را پر کرده و
عودت دادند
سوژه روز

دو جناح کشور مهیاتر باشد ،از دامنه سوءظنها و
سوءتفاهمها کم و به تحقق فضای متعادل و نشاط
سیاسی افزوده میشود.
این عضو شورای عالی سیاستگذاری اصالحطلبان
با بیان اینک��ه در جوامعی که نظرات آزادانه مطرح
میش��ود ،بالندگی بیش��تری روی میدهد ،ادامه
داد :اص��ل راهبرد گفت وگو در س��طح ملی و بین
جناحهای سیاسی امری عقالیی است که منافعش
زمینه تقویت اعتماد و س��رمایه اجتماعی را فراهم
میکند.
او در عی��ن حال گفت :راهبرد گفتوگو در س��طح
ملی و بین ش��خصیتهای تأثیرگذار احزاب بسیار
تاثیرگذار و امری خوب است؛ اما باید در نظر داشت
که طرفین گفتوگو باید زمینه مشترکی هم داشته
باش��ند تا این امر راحتتر انجام شود اما مذاکره و
البی با نهاده��ای نظامی ،آن هم از س��وی احزاب
سیاسی ،مخالف با آن چیزی است که امام فرمودند
و نظامیان را از دخالت در سیاست نهی کردند.
خبر روز

وزیر اطالعات:

دهان رسانه بسته شود ،دهان فساد باز میشود
وزیر اطالعات با بیان اینکه اگر رس��انههای سالم
عرصه فعالیتشان گرفته شود دایره کارشان تنگ
می ش��ود ،گفت :اگر دهان رسانه بس��ته شود ،به
همان اندازه دهان فس��اد باز میش��ود .به گزارش
«ایرنا» ،محمود علوی روز چهارش��نبه در بازدید
از غرف��ه خبرگزاری ایرن��ا در گفتوگو با خبرنگار
سیاسی ایرنا درباره بهبود وضعیت امنیتی کشور
گفت :رسانهها میتوانند نقش بسیار سازندهای در
حرکت رو به جلوی جامعه و پاالیش جامعه از فساد
و آلودگی داشته باشند.
وی افزود :اگر خدای نکرده رسانه آسیب ببیند همه
چیز آس��یب میبیند .اگر رسانه سالم باشد باید به

آن میدان داد که کار کند ،چون هر چه رسانه سالم
میدان کار داشته باش��د موجبات سالمت جامعه
را فراه��م میکند و اگر رس��انههای س��الم عرصه
فعالیتشان گرفته شود دایره کارشان تنگ میشود
و اگر دهان رسانه بسته شود به همان اندازه دهان
فساد باز می شود.
وزیر اطالعات در مورد وضعیت فضای مجازی در
کشور گفت :فضای مجازی آمیختهای از فرصتها
و تهدیدهاس��ت ،نگاه صفر تا صدی و نگاه سیاه و
سفید به آن غلط است.
علوی ادامه داد :ما باید فرهنگ بهرهبرداری صحیح
از فضای مجازی را در جامعه نهادینه کنیم .بخش

خبر

قابل توجه��ی از فضای مج��ازی ،بنا ب��ر گزارش
همکارانم ،شامل گروههایی است که بین خانوادهها
و بستگان شکل گرفته است که این فضا عمال فضای
ناسالمی نیست ،بلکه بستری برای دید و بازدید از راه
دور است که جای تماسهای تلفنی قبل را گرفته
و فضای مناسبی برای صله رحم ایجاد کرده است.
وی تاکید کرد :ما جنبههای مثبت فضای مجازی
را میبینیم .البته جنبه منفی را هم میبینیم ،ولی
فضای منفی کمتر اس��ت ،چون جامعه ما طینت
س��المی دارد و به س��مت اس��تفادههای ناس��الم
نمیرود .مردم ما خودشان آلودگی فضای مجازی
را پاالیش میکنند.

سخنگوی هیأت نظارت بر رفتار نمایندگان
از ورود به پرونده شکایت دادستان اصفهان
و س��پاه صاحبالزمان از علی مطهری خبر
داد .به گ��زارش ایلنا ،محم��د جواد جمالی
نوبندگانی با اش��اره به برگزاری جلسه صبح
دیروز هیأت نظارت بر رفت��ار نمایندگان از
بررسی چند پرونده ش��کایت در این جلسه
خبر داد و گف��ت :یک��ی از پروندههایی که
در جلس��ه امروز مورد بررس��ی قرار گرفت،
درباره ش��کایت دادس��تان اصفهان و سپاه
صاحبالزم��ان این ش��هر درخصوص یکی
از س��خنرانیهای علی مطهری در دانشگاه
اصفه��ان بود .او افزود :ش��اکیان این پرونده
معتق��د بودند س��خنان آق��ای مطهری در
دانشگاه اصفهان مصداق تحریک و تشویش
اذهان عمومی بوده و خارج از حیطه وظایف
نمایندگی صورت گرفته است.
به همین دلیل از آقای مطهری در این جلسه
دعوت ش��د که توضیحات خود را ارائه کند.
عضو هیأت رئیسه کمیس��یون امنیت ملی
و سیاس��ت خارجی مجلس ادامه داد :آقای
مطهری در توضیحاتی که ارائه کرد ،تأکید
داش��ت که صحبتی خارج از حیطه وظایف
نمایندگی نداشته و در نهایت پس از بررسی
ابعاد مختل��ف ای��ن پرونده به ای��ن نتیجه
رس��یدیم که صحبتهای آق��ای مطهری
خارج از حیطه وظایف نمایندگی نبوده است.
وی با اشاره به رسیدگی بهموضوع مربوط به
نماینده نیشابور در مجلس نیز گفت :در رابطه
با رسیدگی به رفتار خانم هاجر چنارانی در
قبال استاندار خراسان رضوی اقدامی صورت
نگرفته؛ اما قرار شده اس��ت که در آیندهای
نزدیک از این نماینده مجلس دعوت کنیم تا
توضیحات خود را ارائه کند.

مطالبات اصالحطلبانه
نداریم

مصطفی تاجزاده گفت :مهمترین اولویت برای
دولت دوازدهم عمل به وعدهها و برنامههایی
اس��ت که آقای روحان��ی در انتخابات مطرح
کردن��د .آن وعدهه��ا در واقع پیمانی اس��ت
که آق��ای روحانی با مردم بس��ته بود و مردم
براس��اس آن رأی دادند .به گزارش ایس��نا ،او
افزود :انتظار ما بهعنوان نیروهای سیاس��ی از
آقای روحانی فقط اجرای وعدههایش است.
م��ا مطالبات اص�لاح طلبانه خ��ود را از آقای
روحانی انتظار نداریم ،زیرا ایشان کف مطالبات
اصالحطلبانه م��ا را نمایندگی میکنند ،ولی
مصر هستیم آنچه وعده داده شده محقق شود
و هر کدام از وعدهها اجرا شدنی نیست ،انتظار
داریم به صورت شفاف به مردم اعالم شود که
نمیتوانیم آنها را محقق کنیم.
تاجزاده با بیان اینکه در مدت سه ماه نمیتوان
ارزیابی کامل��ی از عملکرد دول��ت دوازدهم
داش��ت ،یادآور شد :ما نباید زود داوری کنیم.
انتظار ما از آقای روحانی در دولت و آقای نجفی
در شهرداری یک کار چند ساله است .توقعمان
این است وقتی آخر کار دوباره میخواهیم از
مردم رأی بگیریم بتوانیم که به مردم بگوییم
از اینها حمایت کردی��م و آنها این عملکرد را
داشتند.
روشن است که دو یا سه ماه فرصت خوبی برای
ارزیابی نیست که بگوییم آیا دولت و شهرداری
توانسته به مطالبات مردم پاسخ دهد یا خیر.
او درباره عملکرد فراکسیون امید مجلس نیز
گفت :فراکس��یون امید اقدامات خوبی انجام
داده که جای تقدی��ر دارد و البته ضعفهایی
هم داشته که باید این ضعفها را برطرف کند و
لونیم آینده داشته
عملکرد قویتری در دو سا 
باشد و کارنامه روشنتری از آنچه تاکنون انجام
داده ارائه کند.
این فع��ال سیاس��ی اصالحطل��ب در پایان
خاطرنشان کرد :هش��دار میدهم که جامعه
هنوز از عملکرد اصالحطلبان در مجلس قانع
نش��ده و فکر میکند بای��د کارهای مهمتری
انجام ش��ود .البته نقدها منتقل میشود ،ولی
به هر حال نیاز است که اصالحطلبان مجلس
منس��جم و با برنامه قویت��ری عمل کنند تا
اعتماد بیشتر مردم را جلب کنند.

