بررسی حقوقی تهدید کف خیابانی
نماینده سابق مجلس

بیاحترامیاحمدتوکلیبهقانونیکهخودشنوشتهاست!

پس از  37سال انتظار با تصویب
شورای اصالح طلب شهر تهران
خیابان نفت شمالی به نام محمد مصدق
تغییر نام یافت

بقایی به زندان
معرفی شد

نفت به مصدق رسید
عضو شورای شهر در گفتگو با آفتاب یزد:

نامگذاری بعدی برای مرحوم بازرگان است
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چهارشنبه  23اسفند 1396
اگرچه امسال
چهارشنبه آخر سال آرامتر بود
اما بازهم حوادث تلخی رخ داد

چهارشنبه سوری را
زهر کردند
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حجت االسالم جدایی در نامهای
به وزارت ارشاد خواستار برگزاری
کنسرت در شهر اسالم برای شادی
مردم شده است

از این امام جمعه
باید قدردانی کرد
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بعد از روزها حرف و حدیث درباره نیت اس�تیضاح س�ه وزیر در مجلس ،دیروز عباس آخوندی
و علی ربیعی ماندگار شدند .به نظر میرسد مجلس قربانی برخی نمایندگان شده است

پول و وقت مردم را تلف کردید
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دونالد ترامپ دیروز در یک توئیت،
رکس تیلرسون را برکنار
و مایک پومپئو را به عنوان وزیر خارجه
ایاالت متحده معرفی کرد

برکناری
به سبک احمدینژاد
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رونمایی از تندیس آیتاهلل
در تاالر مشاهیر برج میالد

محسنهاشمی:
جای خالی پدر را
حس کردیم

«سر»ما را بریدید
نه استیضاح را!
بهقلمسردبیر

 -1دیروز وقتی س��وار خودرو خود شدم بالفاصله پیچ رادیو را باز کردم تا
مذاکرات جلسه استیضاح مجلس را بشنوم.بهرحال این رصد از ملزومات شغل
ماست و از سر شیفتگی و عالقه نیست! گویا رادیو در حال پخش زنده لحظه
شمارش آرای نمایندگان بود؛اهالی بهارستان رای های خود در مورد ربیعی،
وزیر کار و تعاون را داخل گلدان ها انداخته بودند و جمعی از نمایندگان هم
در حال شمارش بودند.بدون کم و کاست بخشی از گفتوشنود نمایندگان
در جایگاه هیئت رئیسه را در پیشگاه تان می گذارم:
= نتیجه را اعالم کنید مردم کف خیابان اعتراض نکنند و به کف خیابان مردم
را نکشید(با خنده).
= اگه مساوی بشه به پنالتی کشیده می شه؟!!(با قهقه).
= اعالم کنید آقای پزشکیان (نائب رئیس مجلس و مسئول شمارش آراء)
گشنمونه!
= شورای نگهبان باید بیاد باز شماری کنه(با خنده).
منه��ای این دیالوگ ها برخی از نمایندگان مدام اس��م یکدیگر را با مزاح و
ش��وخی و ب��ه صورت عجیب و غریب صدا م��ی کردند.فی المثل یکی از
نمایندگان چندین بار فریاد زد«:وکیلی...وکیلی ...وکیلی قیافت چرا اینجوریه؟
معلومه افتاده!» از برخی صدا ها هم برمی آمد که گویا در محل هیئت رئیسه
شوخی دستی بعضی نیز برقرار بوده!
 -2دیروز مجلس روی خوشی به استیضاح نشان نداد.به نظر می رسد امروز
هم وزیر جهادکشاورزی مشکلی در بهارستان نداشته باشد و او هم جانسالم
به در ببرد.فلذا می توان گفت کلهم ماجرای استیضاح برای بسیاری از مردم
«الکی» بوده است .اما چرا فقط برای مردم «الکی» بوده است؟ عرض میکنم.
قدر مس��لم و بر اس��اس تجارب گذش��ته همواره در پروسه های استیضاح
امتیازهای زیادی گرفته و داده می ش��ود.یعنی مرسوم است که نماینده فالن
حوزه انتخابیه عنوان می دارد در صورتی رای به استیضاح نمی دهد که دولت
فالن اقدام را بکند یا نکند .البته این موضوع در بهترین حالت آن است ،چه بسا
بعضا منافع شخصی و گروهی در جریان باشد که باید گفت وامصیبتا!
عکس :فارس
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